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1 Wprowadzenie 

W niniejszym dokumencie wyjaśniono, jak korzystać z systemu wymiany informacji na 
rynku wewnętrznym (IMI) w celu wysyłania ostrzeżeń zewnętrznych i zarządzania nimi 
zgodnie z rozporządzeniem w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów 
(UE) 2017/23941. Opisano w nim w szczególności: 

 tworzenie ostrzeżenia zewnętrznego (rozdział 3.1), 

 wysyłanie ostrzeżenia zewnętrznego (rozdział 3.2), 

 działania następcze dotyczące ostrzeżenia zewnętrznego (aktualizacja, korekta) 

(rozdział 3.3), 

 wycofywanie i zamykanie ostrzeżenia zewnętrznego (rozdział 3.4 i 3.5). 

System IMI 

System IMI 2  to bezpieczne, wielojęzyczne narzędzie wymiany informacji drogą 
elektroniczną. Został stworzony, aby ułatwić wymianę informacji między 
administracjami publicznymi w całej UE oraz instytucjami i organami europejskimi 
zajmującymi się praktycznym wdrażaniem prawa Unii. 

REJESTRACJA PODMIOTU UŻYTKOWNIKA W IMI 

Jeśli podmiot użytkownika nie jest jeszcze zarejestrowany w IMI, należy skontaktować 
się z jednolitym urzędem łącznikowym państwa członkowskiego, które uprawniło 
użytkownika do wydania ostrzeżenia zewnętrznego zgodnie z art. 27 rozporządzenia w 
sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów. 

Jeśli chodzi o podmioty na szczeblu UE, uprawnienia udziela Komisja. 

2 Korzystanie z IMI 

2.1 Logowanie do systemu IMI 

Dostęp do systemu IMI uzyskuje się za pośrednictwem standardowej przeglądarki 
internetowej. Aby zalogować się do systemu IMI, należy skopiować i wkleić poniższy 
link do przeglądarki internetowej lub kliknąć: 

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

Przy pierwszym logowaniu należy wpisać nazwę użytkownika i przydzielone hasło 
tymczasowe.  

Użytkownicy logujący się po raz pierwszy zostaną natychmiast poproszeni o zmianę 
hasła tymczasowego na nowe, wybrane przez siebie hasło. Następnie zostaną 
poproszeni o utworzenie i potwierdzenie kodu bezpieczeństwa składającego się z 12 
znaków, który będzie wykorzystywany przy każdym logowaniu do systemu IMI.  

Przy kolejnych logowaniach konieczne będzie wpisanie nazwy użytkownika i hasła oraz 
podanie trzech losowo wybranych cyfr kodu bezpieczeństwa zaznaczonych na ekranie. 

                                                             
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2394 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie 
współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie 
ochrony konsumentów i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Tekst mający znaczenie dla EOG), 
Dz.U. L 345 z 27.12.2017, s. 1; art. 27 ust. 1 i 2. 

2 Strona internetowa IMI: https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_pl.htm 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_pl.htm
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Po zalogowaniu nastąpi przekierowanie do ekranu głównego systemu IMI. 

 

2.2 Ekran główny systemu IMI 

Po zalogowaniu się do systemu IMI pojawi się pulpit IMI. Menu po lewej stronie ekranu 
umożliwia: 

 tworzenie nowych ostrzeżeń, 

 wyszukiwanie istniejących ostrzeżeń wydanych przez podmiot użytkownika, 

 pobieranie sprawozdań na temat ostrzeżeń użytkownika, 

 zmianę hasła i kodu bezpieczeństwa, 

 zarządzanie danymi podmiotu użytkownika lub podgląd tych danych. 

2.3 Tłumaczenia 

Wymagane informacje można wypełnić w którymkolwiek z języków urzędowych UE. W 
systemie IMI zapewnione jest tłumaczenie maszynowe pól tekstowych na wszystkie 
europejskie języki urzędowe. Odbiorcy mogą przetłumaczyć pojedyncze pole tekstowe 
albo użyć przycisku Przetłumacz wszystko, aby przetłumaczyć wszystkie pola 
tekstowe w ostrzeżeniu zewnętrznym na język, w którym wyświetlany jest ekran. 
Tłumaczenie załączonych dokumentów nie jest obecnie dostępne. 

3 Ostrzeżenia zewnętrzne 
Ostrzeżenia zewnętrzne mogą być wysyłane jedynie przez podmioty uprawnione przez 

państwa członkowskie lub przez Komisję do wydawania ostrzeżeń zewnętrznych. 

Zgodnie z art. 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony 

konsumentów, o ile inna decyzja nie jest uzasadniona, państwa członkowskie 

uprawniają wyznaczone podmioty, Europejskie Centra Konsumenckie, organizacje 

i stowarzyszenia konsumenckie (oraz w odpowiednich przypadkach 

stowarzyszenia przedsiębiorców) posiadające niezbędną wiedzę specjalistyczną do 

wydania ostrzeżenia zewnętrznego do państw członkowskich i Komisji. Po 

przeprowadzeniu procedury zgodnej z art. 27 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 

współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów Komisja nadaje to uprawnienie 

stowarzyszeniom reprezentującym interesy konsumentów oraz, w odpowiednich 

przypadkach, interesy przedsiębiorców na szczeblu unijnym. 

Właściwe organy ds. współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów nie są w żadnym 

przypadku zobowiązane do wszczęcia procedury lub podejmowania jakichkolwiek 

działań na podstawie otrzymanego ostrzeżenia zewnętrznego. 

 

Użytkownik ma obowiązek zapewnić, aby dostarczane informacje były 

poprawne, aktualne i dokładne. 

Użytkownik musi niezwłocznie korygować opublikowane informacje oraz w 

stosownych przypadkach ma prawo do wycofania ostrzeżenia zewnętrznego.  

Sposób rejestracji tych podmiotów opisano w poprzednim rozdziale. 
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Ostrzeżenie zewnętrzne zostanie automatycznie zamknięte po  6 miesiącach. 

 

3.1 Tworzenie ostrzeżenia zewnętrznego 

1. Z menu po lewej stronie należy wybrać „Ostrzeżenia”„Utwórz ostrzeżenie”. 

2. Tworzenie ostrzeżenia zewnętrznego rozpoczyna się w zakładce Ostrzeżenie – 

najważniejsze Informacje. 

Z rozwijanej listy należy wybrać państwa członkowskie będące odbiorcami. 

Państwa te otrzymają dane ostrzeżenie zewnętrzne. 

 

W systemie IMI wszystkie obowiązkowe pola oznaczono gwiazdkami: 

 pola oznaczone czerwonymi gwiazdkami (*) muszą być wypełnione, 

aby można było zapisać projekt ostrzeżenia. 

 Niektóre pola oznaczono pomarańczowymi gwiazdkami (*). Jeśli 

użytkownik nie wypełni tych pól, nadal będzie mógł zapisać swój projekt i 

dokończyć go później, ale nie będzie mógł go wysłać. 

3. Korzystając z przycisków Wstecz i Dalej w prawym górnym rogu strony, można 

poruszać się pomiędzy następującymi zakładkami ostrzeżenia zewnętrznego: 

 Podstawa prawna  

 Dane przedsiębiorcy 

 Informacje o naruszeniu 

 Informacje dotyczące środków prawnych 

Informacje, które należy podać w tych zakładkach, opisano szczegółowo w 

Załączniku – Wymagane informacje dotyczące naruszenia. 

4. Po wypełnieniu zakładek, w celu utworzenia ostrzeżenia zewnętrznego należy 

kliknąć przycisk Utwórz znajdujący się w prawnym górnym rogu strony. 

 

Ostrzeżenie zewnętrzne nie zostało jeszcze wysłane! Ostrzeżenie zewnętrzne 

posiada status Projekt.  

 Nadal można usunąć ten projekt ostrzeżenia z systemu, klikając przycisk 

Usuń projekt ostrzeżenia na pasku narzędzi. W systemie nie pozostanie 

po nim żaden ślad.  

 W dalszym ciągu można edytować projekt poprzez kliknięcie Edytuj. 

3.2 Wysyłanie ostrzeżenia zewnętrznego 

Aby wysłać ostrzeżenie zewnętrzne, należy kliknąć Wyślij ostrzeżenie na pasku 

narzędzi.  
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Jeśli użytkownik zapomniał podać obowiązkowe informacje, system 

ostrzeże go, podświetlając konkretną zakładkę na pomarańczowo. 

Aby uzupełnić ostrzeżenie zewnętrzne i móc je wysłać, należy kliknąć 

przycisk Edytuj na pasku narzędzi, wprowadzić brakujące informacje, 

kliknąć Zapisz, a następnie kliknąć Wyślij ostrzeżenie. 

 

3.3 Działania następcze dotyczące ostrzeżenia zewnętrznego 

 

Państwa członkowskie będące odbiorcami nie są prawnie zobowiązane do 

wszczęcia procedury ani podjęcia jakiegokolwiek innego działania w 

odpowiedzi na ostrzeżenie zewnętrzne wysłane z wykorzystaniem powyższej 

procedury. 

Mogą jednak wysyłać uwagi dotyczące ostrzeżeń zewnętrznych (np. wnioski 

o dodatkowe informacje na temat udzielania informacji zwrotnej), które 

użytkownik będzie mógł przeglądać i na które będzie mógł odpowiadać w 

zakładce z uwagami. 

Po wysłaniu ostrzeżenia zewnętrznego można przejrzeć zakładkę Dane 

administracyjne. 

Zakładka Dane administracyjne przydaje się do monitorowania głównych danych 

dotyczących wpisu użytkownika, do których należą: 

 numer wpisu: unikalny numer identyfikacyjny wpisu w systemie (np. 6335); 

 status: aktualny status wpisu (np. Rozpowszechnianie – Otwarty na uwagi); 

 historia: lista działań podjętych przez użytkownika w odniesieniu do wpisu, 

wraz z datą i godziną ich podjęcia. 

Użytkownik może również aktualizować swoje ostrzeżenie, w stosownych przypadkach 

wprowadzać w nim korekty oraz wymieniać dokumenty z państwami członkowskimi 

będącymi odbiorcami. 

3.3.1 Sposób aktualizacji ostrzeżenia zewnętrznego lub wprowadzania w nim korekt 

 Wprowadzanie aktualizacji dotyczących danych przedsiębiorcy: należy 

przejść do zakładki Dane przedsiębiorcy i w powiązanym polu kliknąć przycisk 

Dodaj uwagę. 

 Wprowadzanie aktualizacji dotyczących naruszenia: należy przejść do 

zakładki Informacje o naruszeniu i w powiązanym polu kliknąć przycisk Dodaj 

uwagę. 

 Dodawanie innych uwag ogólnych: należy przejść do zakładki Załączniki i 

komentarze i kliknąć przycisk Dodaj uwagę. 

 Aby wprowadzić korekty w informacjach, które zostały już wysłane, należy 

kliknąć Dodaj uwagę w powiązanym polu. 

 

Dodane uwagi są widoczne dla wszystkich państw członkowskich będących 

odbiorcami. 
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3.3.2 Sposób wymiany dokumentów z państwami członkowskimi 

1. Należy kliknąć zakładkę Załączniki i komentarze. 

2. Sprawdzić, czy zawiera ona Dane osobowe. Następnie w odpowiedniej sekcji 

kliknąć Załaduj plik. 

3. W panelu Dodaj załącznik wprowadzić następujące informacje: 

 Nazwa: wpisać nazwę dokumentu. 

 Plik: kliknąć Przeglądaj i wybrać dokument do załadowania. 

 Uwaga: wolne pole tekstowe do wprowadzenia dodatkowych informacji na 

temat dokumentu. Dodawanie uwag jest szczególnie przydatne, jeśli treść 

załadowanego dokumentu jest w języku, którego odbiorca może nie rozumieć. 

Jeśli załącznik nie jest  sporządzony w jednym z języków roboczych UE, 

sugerujemy dodanie podsumowania załącznika lub załączników w języku 

angielskim. 

4. Kliknąć Zapisz. 

 

3.4 Wycofywanie ostrzeżenia zewnętrznego 

Ostrzeżenie zewnętrzne można wycofać, skutecznie je zamykając, jeśli w jakimkolwiek 

momencie nie jest ono już z jakiegokolwiek powodu wymagane lub gdy zostało 

utworzone przez pomyłkę.  

Status ostrzeżenia zewnętrznego zmieni się na Wycofane, ale nie zostanie ono usunięte. 

Aby je usunąć, należy kliknąć Wycofaj na pasku narzędzi i wprowadzić obowiązkowe 

Uzasadnienie. 

3.5 Zamykanie ostrzeżenia zewnętrznego 

Ostrzeżenie zewnętrzne zostanie automatycznie zamknięte po  6 miesiącach. 

Użytkownik może jednak wcześniej zamknąć swoje ostrzeżenie zewnętrzne. 

Status ostrzeżenia zewnętrznego zmieni się na Zamknięte, ale nie zostanie ono usunięte. 

Aby zamknąć ostrzeżenie zewnętrzne, należy kliknąć Zamknij ostrzeżenie na pasku 

narzędzi i wprowadzić obowiązkowe Uzasadnienie. 

3.6 Wyszukiwanie istniejących ostrzeżeń zewnętrznych 

Funkcja wyszukiwania systemu IMI umożliwia wyszukiwanie istniejących ostrzeżeń 
zewnętrznych w IMI poprzez określenie kryteriów wyszukiwania i filtrowanie wyników.  

Istnieją dwie opcje menu służące do pobierania ostrzeżeń zewnętrznych – 
„Wyszukiwanie we wszystkich formularzach” oraz „Wyszukiwanie według formularza”. 

Zaleca się korzystanie z opcji menu „Wyszukiwanie według formularza”, która 
oferuje również szersze kryteria wyszukiwania. 

Aby wyszukać na przykład wysłane uprzednio ostrzeżenie zewnętrzne dotyczące 
konkretnych przepisów UE, należy wybrać z menu  

„Ostrzeżenia”„Wyszukiwanie według formularza”, następnie wybrać Mające 
zastosowanie przepisy UE i kliknąć Wyszukaj na pasku narzędzi. 
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3.7 Sprawozdania na temat ostrzeżeń zewnętrznych 

Podmiot użytkownika może prowadzić rejestr ostrzeżeń zewnętrznych wysłanych za 

pośrednictwem IMI.  

W tym celu IMI umożliwia użytkownikom generowanie, elektroniczne zapisywanie i 

drukowanie w formacie PDF sprawozdań na temat ostrzeżeń zewnętrznych.  

Sprawozdania można generować na wszystkich etapach cyklu życia ostrzeżenia 

zewnętrznego, w tym gdy ostrzeżenie zewnętrzne ma status Projekt lub po zamknięciu 

ostrzeżenia. Dokonuje się tego poprzez kliknięcie przycisku Drukuj na pasku narzędzi. 

Wygenerowane sprawozdanie można następnie pobrać w sekcji Moje sprawozdania 

znajdującej się w menu po lewej stronie. 

3.8 Ponowne wykorzystanie ostrzeżenia zewnętrznego  

Można stworzyć nowy projekt ostrzeżenia zewnętrznego w postaci dokładnej kopii 

ostrzeżenia już dostępnego – w tym celu należy kliknąć przycisk Skopiuj dane na pasku 

narzędzi. 

Przed wysłaniem nowego projektu użytkownik będzie mógł edytować jego zawartość.  

4 Zasoby 

STRONA INTERNETOWA IMI: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/   

KRAJOWI KOORDYNATORZY SYSTEMU IMI: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_pl.htm 

DZIAŁ POMOCY TECHNICZNEJ IMI: 

imi-grow-cpc@ec.europa.eu 

Załącznik – Wymagane informacje dotyczące naruszenia 
W poniższych tabelach przedstawiono informacje dotyczące naruszenia, które należy 

podać przy tworzeniu ostrzeżenia zewnętrznego. 

Podstawa prawna 

Mające zastosowanie przepisy UE: należy zaznaczyć pole wyboru dyrektyw lub 

rozporządzeń związanych z naruszeniem. 

Odnośne artykuły we wskazanym prawodawstwie unijnym: należy podać odesłania 

do konkretnych artykułów z wykorzystaniem wolnego pola tekstowego. 

Szczegółowe informacje dotyczące krajowej podstawy prawnej: informacje te są 

obowiązkowe, jeśli jako mające zastosowanie przepisy UE wybrano jakąkolwiek 

dyrektywę. Ponadto można załączyć dokumenty i podać bezpośredni link to krajowej 

podstawy prawnej. 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_pl.htm
mailto:imi-grow-cpc@ec.europa.eu
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Dane przedsiębiorcy 

Nazwa przedsiębiorcy: jest to nazwa przedsiębiorstwa zaangażowanego w naruszenie. 

Jeśli informacja ta jest dostępna, należy kliknąć Znana i określić, czy nazwa 

przedsiębiorstwa zawiera dane osobowe (np. w sytuacji, gdy zawiera ona nazwisko 

właściciela).  

Obecność przedsiębiorcy w internecie: jeśli informacje te są dostępne, należy wybrać 

Znana i przedstawić wszystkie dostępne informacje na temat aplikacji, profili w 

mediach społecznościowych oraz stron internetowych związanych z przedsiębiorcą. 

Szczegółowe informacje dotyczące interfejsu internetowego: klikając Dodaj, można 

dodać nowe pozycje na liście. 

Następnie należy wybrać Rodzaj interfejsu internetowego i wypełnić dostępne pola 

(np. nazwa, bezpośredni link, itp.). 

 

Ostrzeżenia należy wysyłać jedynie wówczas, gdy znana jest nazwa 

przedsiębiorcy albo jego interfejs internetowy. 
 

Szczegółowe informacje dotyczące przedsiębiorcy: podać nazwiska przedstawicieli 

przedsiębiorcy, jeśli tacy występują, oraz określić, czy spółka dominująca jest  

zaangażowana w naruszenie. 

Rodzaj działalności / sektor: jeśli jest on Znany, należy wybrać rodzaj działalności / 

sektor przedsiębiorcy z rozwijanej listy. 

Identyfikacja: jeśli jest Znana, można podać numer identyfikacji podatkowej / numer 

identyfikacyjny VAT przedsiębiorcy i wszelkie dodatkowe informacje przydatne do jego 

identyfikacji, takie jak numery rejestracyjne i numery rachunków bankowych.  

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca prowadzenia działalności: jeśli są one 

Znane, należy podać wszystkie dostępne adresy przedsiębiorcy. Użytkownik musi 

również określić, zgodnie ze swoją wiedzą, czy przedsiębiorca prowadzi działalność 

także w innych państwach EOG. 

Adres poczty elektronicznej i inne dane kontaktowe: jeśli są one Dostępne, należy 

podać wszystkie informacje kontaktowe przedsiębiorcy, takie jak adresy e-mail i 

numery telefonów. 

 

Informacje o naruszeniu 

Rodzaj i charakter naruszenia: należy przedstawić Krótkie podsumowanie 

naruszenia / domniemanego naruszenia z wykorzystaniem wolnego pola tekstowego. 

Oprócz tego użytkownik będzie musiał określić Charakter, Status i Domniemany 

rodzaj naruszenia. 

Produkt/usługa i użyte sposoby reklamy/sprzedaży: podać Nazwę produktu lub 

usługi, których dotyczy naruszenie, oraz wybrać z listy użyty Sposób reklamy i Sposób 

sprzedaży. 

Ponadto można tutaj podać informacje uzupełniające dotyczące wpływu naruszenia. 
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Informacje dotyczące środków prawnych 

Postępowanie sądowe: jeśli jest Znane, użytkownik musi podać informacje dotyczące 

Daty wszczęcia i Statusu postępowania sądowego w swoim państwie członkowskim. 

Środki: klikając Dodaj, można dodać nowe pozycje na liście środków. 

Następnie należy wybrać Rodzaj środka i podać Datę wdrożenia środka. 

W odniesieniu do każdego środka można również podać opis i informacje dodatkowe, w 

tym załączniki. 

 


