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1 Wprowadzenie 

W podręczniku tym wyjaśniono, jak korzystać z systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI) na potrzeby wymiany informacji dotyczących pozwoleń na transfer 
broni palnej, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2019/686. System ten obejmuje 
trzy rodzaje wymiany informacji: 

 „powiadomienie o wcześniejszym pozwoleniu” (pozwolenie na zakup lub 
nabycie broni palnej z innego państwa członkowskiego); 

 „powiadomienie o pozwoleniu na transfer broni palnej” do innego państwa 
członkowskiego; 

 rejestracja „wykazu broni palnej, w przypadku której nie jest wymagane 
wcześniejsze pozwolenie”. 

Prawodawstwo 

W dyrektywie w sprawie broni palnej 91/477/EWG zmienionej dyrektywą (UE) 
2008/51/WE i dyrektywą (UE) 2017/853 określono zasady dotyczące kontroli 
nabywania i posiadania broni we wszystkich państwach członkowskich UE. Po zmianie 
w 2017 r. art. 13 stanowi, że „[w]łaściwe organy państw członkowskich wymieniają się 
drogą elektroniczną informacjami o wydanych pozwoleniach na transfer broni palnej do 
innego państwa członkowskiego”.  

W rozporządzeniu (UE) 2019/6861 określono, kiedy ma się odbywać wymiana oraz 
jakie informacje należy w niej uwzględnić. Przewidziano w nim również, że wymiana ta 
ma odbywać się za pośrednictwem systemu IMI.  

Jak przewidziano w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/689, przepisy regulujące 
wymianę informacji dotyczących transferu broni palnej w Unii są objęte projektem 
pilotażowym, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1024/2012. W decyzji 
określa się także podstawowe funkcje techniczne i ustalenia proceduralne niezbędne do 
wdrożenia odpowiednich przepisów o współpracy administracyjnej. 

System IMI 

System IMI2 to bezpieczne, wielojęzyczne narzędzie wymiany informacji drogą 
elektroniczną. Został stworzony, aby ułatwić wymianę informacji między 
administracjami publicznymi w UE oraz instytucjami i organami europejskimi 
zajmującymi się praktycznym wdrażaniem prawa Unii.  

 

 

  

                                                             

1 Rozporządzenie (UE) 2019/686 w sprawie wymiany informacji dotyczących transferu 

broni palnej w UE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_pl.htm
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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 swoją 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. 

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: 

 wyszukiwanie istniejących powiadomień, 

 tworzenie nowych powiadomień, 

 pobieranie zestawień,  

 zmianę hasła i kodu bezpieczeństwa, 

 zarządzanie danymi swojego organu lub wgląd do tych danych, 

 wgląd do danych innych organów zarejestrowanych w systemie IMI. 

2.3 Pulpit 

Pulpit służy do bieżącej obsługi wymiany informacji. Zawiera on listę kopii roboczych 
powiadomień, a także powiadomień niedawno otrzymanych i niedawno 
zaktualizowanych. W przypadku organów centralnych widoczne są również 
powiadomienia oczekujące na zatwierdzenie, jeżeli powiadomienia organów lokalnych 
lub regionalnych wymagają zatwierdzenia przez koordynatora. 

2.4 Wyszukiwanie 

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

W odniesieniu do powiadomień można skorzystać z dwóch funkcji: „Przeszukaj 
wszystkie formularze” oraz „Wyszukaj wg formularza”. Wyszukiwanie według 
formularza umożliwia wyszukiwanie wyłącznie powiadomień o wcześniejszych 
pozwoleniach lub wyłącznie pozwoleń na transfer oraz oferuje szerszy wybór kryteriów 
wyszukiwania.  

Dlatego zaleca się korzystanie z funkcji „Wyszukaj wg formularza”. 

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


Korzystanie z IMI 

 5 

 

Na przykład, aby wyszukać otrzymane uprzednio powiadomienie o wcześniejszym 
pozwoleniu, należy w menu wybrać „Ostrzeżenia i powiadomienia” -> „Wyszukaj wg 
formularza” -> „Broń palna – wcześniejsze pozwolenie”.  

Następnie można podać numer wcześniejszego pozwolenia, jeżeli otrzymano je 
w formie papierowej, lub wskazać państwo wysyłające oraz wpisać fragment imienia 
i nazwiska / nazwy kupującego lub sprzedającego. Uwaga! Aby przeprowadzić 
wyszukiwanie na podstawie imienia i nazwiska lub nazwy kupującego lub 
sprzedającego, należy najpierw określić, czy kupujący lub sprzedający jest osobą prawną 
czy fizyczną. 

2.5 Tłumaczenia 

System IMI oferuje funkcję tłumaczenia maszynowego pól tekstowych na wszystkie 
europejskie języki urzędowe. Można przetłumaczyć treść pojedynczego pola tekstowego 
albo użyć przycisku „Przetłumacz wszystko”, aby przetłumaczyć wszystkie pola 
tekstowe w powiadomieniu na język, w którym wyświetlany jest ekran. Tłumaczenie 
załączonych dokumentów nie jest obecnie dostępne. 
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3 Powiadamianie o wcześniejszym pozwoleniu 

3.1 Kontekst prawny 

Gdy dany organ udziela sprzedawcy lub osobie fizycznej wcześniejszego pozwolenia na 
nabycie broni palnej z innego państwa członkowskiego, musi on powiadomić o tym to 
państwo członkowskie poprzez wysłanie powiadomienia IMI o wcześniejszym 
pozwoleniu. 

Powiadomienie to zawiera informacje wymienione w art. 4 rozporządzenia (UE) 
2019/686 oraz kopię wydanego wcześniejszego pozwolenia. 

 

Państwo członkowskie wydające wcześniejsze pozwolenie musi wysłać 
powiadomienie IMI do państwa członkowskiego, w którym znajduje się broń 
palna, w ciągu 7 dni kalendarzowych od wydania wcześniejszego 
pozwolenia. 

3.2 Tworzenie i wysyłanie powiadomienia o wcześniejszym pozwoleniu 

1. Z menu po lewej stronie należy wybrać Ostrzeżenia i powiadomieniaUtwórz 
powiadomienieBroń palna – wcześniejsze pozwolenie. 

2. Należy uzupełnić pola w zakładce Wcześniejsze pozwolenie: 

 Państwo, w którym znajduje się broń palna: kraj, który otrzyma 

powiadomienie IMI. 

 Zeskanowana kopia wcześniejszego pozwolenia: tutaj należy załadować 

kopię wcześniejszego pozwolenia (zwykle w formacie PDF). 

Aby to zrobić, należy kliknąć Załaduj plik i wybrać dokument. 

 Data wydania: data wydania wcześniejszego pozwolenia. 

 Data utraty ważności: data utraty ważności wcześniejszego pozwolenia. Tego 

dnia powiadomienie IMI zostanie zamknięte w systemie. 

 Krajowy numer wcześniejszego pozwolenia: niepowtarzalny identyfikator 

przypisany dokumentowi przez państwo wydające. 

 Wydane przez organ wysyłający powiadomienie?: jeżeli organ wysyłający 

powiadomienie IMI to ten sam organ, który wydał wcześniejsze pozwolenie, 

należy zaznaczyć „tak”; w przeciwnym razie należy zaznaczyć „nie” i podać dane 

kontaktowe organu wydającego. 

 Dane kupującego / nabywcy broni palnej 

 Dane sprzedającego / posiadacza broni palnej. Najpierw należy wskazać, czy 

dane sprzedającego lub posiadacza broni palnej są znane, a zatem podane we 

wcześniejszym pozwoleniu. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku prawie 

wszystkich państw członkowskich. Jeżeli dane sprzedającego lub posiadacza 

broni palnej są znane, należy podać je w formularzu IMI. 

 Informacje dodatkowe: tutaj można podać informacje uzupełniające dotyczące 

wcześniejszego pozwolenia. 

 

Wszystkie obowiązkowe pola są oznaczone czerwonymi gwiazdkami (*) 

i muszą być wypełnione, aby można było zapisać powiadomienie jako kopię 

roboczą. 
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3. Aby utworzyć powiadomienie, po uzupełnieniu pól należy kliknąć przycisk Utwórz 
znajdujący się w prawnym górnym rogu strony. 

4. Powiadomienie otrzymuje teraz status kopii roboczej. 

 

Kiedy powiadomienie ma status kopii roboczej, można: 

 edytować wszystkie informacje; 

 przeglądać zakładkę Dane administracyjne, aby monitorować 

główne dane dotyczące wpisu, takie jak linki do innych powiadomień; 

 dodawać uwagi i załączniki w odpowiednich zakładkach. 

5. Należy kliknąć Wyślij. 

6. Po kliknięciu Zatwierdź i rozpowszechnij powiadomienie zostanie wysłane do 
organu centralnego w innym kraju. 

Powiadomienie otrzymuje teraz status Można dodać uwagi, który zachowa do dnia 

utraty ważności. Przy takim statusie zarówno wysyłający, jak i odbiorcy, będą mogli 

zgłaszać uwagi i załączać dokumenty do powiadomienia. W przypadku każdego 

nowego dokumentu i załącznika wysyłana będzie automatyczna wiadomość e-mail do 

wszystkich zainteresowanych stron. 

 

Gdy powiadomienie ma status Można dodać uwagi: 

 centralny organ może przekazać powiadomienie organowi 

regionalnemu lub lokalnemu poprzez kliknięcie przycisku Roześlij 

w pasku narzędzi; 

 wszystkie strony mogą przeglądać zakładkę Odbiorcy, aby zobaczyć, 

które organy otrzymały powiadomienie; 

 wszystkie strony mogą dodawać uwagi i załączać dodatkowe 

dokumenty do powiadomienia; 

 treści powiadomienia nie można modyfikować. 

Po wysłaniu powiadomienia nie można już aktualizować jego treści. 

 

Jeżeli konieczne jest poprawienie informacji w powiadomieniu, należy:  

 otworzyć powiadomienie i kliknąć przycisk „Wycofaj”. Gdy pojawi się 

prośba o uzasadnienie, należy poinformować, że zostanie wysłana 

poprawiona wersja powiadomienia.  

 Następnie należy kliknąć Skopiuj daneBroń 

palnaWcześniejsze pozwolenie, aby utworzyć nowe 

powiadomienie zawierające te same dane, po czym 

 zmienić nieprawidłowe elementy i ponownie wysłać powiadomienie.  
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3.3 Wydawanie wcześniejszych pozwoleń dotyczących tych samych 

sprzedawców lub osób fizycznych  

W przypadku regularnego wydawania wcześniejszych pozwoleń tym samym dwóm 

sprzedawcom lub osobom fizycznym, aby uniknąć ponownego wprowadzania danych do 

powiadomienia IMI, można: 

 wyszukać poprzednie powiadomienie o wcześniejszym pozwoleniu dotyczące 

tych samych stron, wykorzystując opcję Wyszukaj wg formularza opisaną 

w pkt 2.4;  

 otworzyć powiadomienie oraz kliknąć przycisk „Skopiuj dane” i wybrać „Broń 

palna – wcześniejsze pozwolenie”, aby utworzyć nowe powiadomienie 

o wcześniejszym pozwoleniu.  

 Wszystkie dane z poprzedniego powiadomienia o wcześniejszym pozwoleniu 

zostaną skopiowane do nowego. Wystarczy tylko załadować kopię nowego 

wcześniejszego pozwolenia i zaktualizować dane w rubryce dotyczącej wydania 

dokumentu.  
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4 Powiadamianie o pozwoleniu na transfer 

4.1 Kontekst prawny 

Jeżeli dany organ wydaje „pozwolenie na transfer” broni palnej do innego państwa 
członkowskiego UE lub wystawia „dokument towarzyszący” w przypadku transferu 
między sprzedawcami na podstawie art. 11 ust. 3 dyrektywy w sprawie broni palnej 
(zob. wyjaśnienie poniżej), musi on poinformować państwo członkowskie, do którego 
ma być dokonany transfer broni palnej, oraz każde państwo członkowskie UE, które jest 
państwem tranzytu, wysyłając „powiadomienie o pozwoleniu na transfer broni palnej” 
za pośrednictwem IMI. 

Powiadomienie IMI zawiera informacje wymienione w art. 6 rozporządzenia (UE) 
2019/686, a także kopię wydanego pozwolenia na transfer lub dokument 
towarzyszący.  

Przed wydaniem takich dokumentów organ powinien najpierw sprawdzić, czy 

otrzymał powiadomienie IMI o wcześniejszym pozwoleniu od państwa 

członkowskiego, do którego ma być dokonany transfer broni palnej.  

Możliwe są trzy sytuacje – wcześniejsze pozwolenie: 

 otrzymano za pośrednictwem systemu IMI – zob. pkt 4.2, 

 otrzymano w inny sposób niż za pośrednictwem systemu IMI – zob. pkt 4.3, 

 nie jest wymagane w przypadku danej broni palnej3 – zob. pkt 4.4. 

 

Państwo członkowskie wydające pozwolenie na transfer musi wysłać 
powiadomienie IMI przed transferem broni palnej do pierwszego 
państwa członkowskiego tranzytu lub, jeżeli transfer nie przebiega przez 
państwa tranzytu, do państwa członkowskiego przeznaczenia. 

W art. 11 ust. 2 dyrektywy w sprawie broni palnej (dyrektywa Rady 91/477/EWG) 
określa się procedurę wydania pozwolenia na transfer broni palnej do innego państwa 
członkowskiego.  

Na zasadzie odstępstwa w art. 11 ust. 3 dopuszcza się wydanie sprzedawcy przez 
państwo członkowskie pozwolenia na dokonanie transferu do sprzedawcy w innym 
państwie członkowskim bez uzyskania pozwolenia na transfer, o którym mowa w art. 11 
ust. 2. W takich przypadkach, gdy sprzedawca informuje właściwy organ o zamiarze 
dokonania transferu, organ ten wydaje dokument, który ma towarzyszyć broni palnej, 
zwany „dokumentem towarzyszącym”. 

  

                                                             
3 Jak określono w art. 11 ust. 4 dyrektywy Rady 91/477/EWG. 
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4.2 Powiadamianie o pozwoleniu na transfer w przypadku, gdy otrzymano 

wcześniejsze pozwolenie za pośrednictwem IMI 

W przypadku otrzymania wcześniejszego pozwolenia za pośrednictwem IMI należy 

wykorzystać powiadomienie IMI o wcześniejszym pozwoleniu do utworzenia 

powiadomienia o pozwoleniu na transfer. W ten sposób odpowiednie dane kopiowane 

są z istniejącego powiadomienia i nie będzie konieczne ich ponowne wprowadzenie.  

1. Należy wyszukać w systemie IMI powiązane powiadomienie o wcześniejszym 
pozwoleniu.  

 W menu należy wybrać Ostrzeżenia i powiadomieniaWyszukaj wg 

formularzaBroń palna – wcześniejsze pozwolenie. 

 Należy określić niektóre kryteria wyszukiwania, takie jak państwo wysyłające, 
numer wcześniejszego pozwolenia bądź imię i nazwisko lub nazwa 
sprzedającego lub kupującego.  

 Pojawi się wykaz powiadomień spełniających określone kryteria. Należy kliknąć 
dwa razy odpowiednie powiadomienie o wcześniejszym pozwoleniu, aby je 
otworzyć. 

2. Należy kliknąć Skopiuj dane w prawym górnym rogu paska narzędzi i wybrać Broń 
palna – pozwolenie na transfer (art. 11 ust. 2 i 11 ust. 3). 

 

Skopiowanie danych oznacza utworzenie nowego powiadomienia w oparciu 

o istniejące poprzez skopiowanie wszystkich istotnych informacji do nowego 

powiadomienia. 

3. Po utworzeniu nowego powiadomienia w wersji roboczej wiele pól jest już 
uzupełnionych informacjami z powiadomienia o wcześniejszym pozwoleniu (np. 
danymi kupującego i sprzedającego). 

Nadal trzeba jednak podać dodatkowe informacje: 

 Czy transfer przebiega przez państwa tranzytu?: należy wybrać odpowiednio 

„tak” lub „nie”. Jeżeli „tak”, konieczne będzie wybranie z listy co najmniej 

jednego kraju UE oraz, w niektórych przypadkach, krajów spoza UE.  

Każdy z wybranych krajów UE również otrzyma powiadomienie. 

 Powiadomienie dotyczy transferu broni palnej w oparciu o: należy wybrać 

art. 11 ust. 2 lub art. 11 ust. 3, więcej szczegółów można znaleźć w pkt 4.1 

„Kontekst prawny”. 

 

Jeżeli pozwolenie wydano zgodnie z art. 11 ust. 2 dyrektywy Rady 

91/477/EWG, należy załadować „pozwolenie na transfer”, a jeżeli chodzi 

o art. 11 ust. 3, należy załadować „dokument towarzyszący”. 

 Powiadomienie dotyczy transferu między sprzedawcami: należy wybrać tak 

lub nie.  

 Data wysyłki i Przewidywana data przybycia: pola te są fakultatywne 

w przypadku transferu między sprzedawcami, w pozostałych przypadkach są 

obowiązkowe. 
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 Data wydania: data wydania pozwolenia. 

 Data utraty ważności: data utraty ważności pozwolenia na transfer lub 

dokumentu towarzyszącego. Tego dnia powiadomienie IMI zostanie zamknięte 

w systemie.  

 Krajowy numer pozwolenia na transfer: niepowtarzalny identyfikator 

przypisany dokumentowi przez państwo wydające. 

 Wydane przez organ wysyłający powiadomienie?: jeżeli organ wysyłający 

powiadomienie IMI to ten sam organ, który wydał pozwolenie na transfer, 

należy wybrać „tak”; w przeciwnym razie należy wybrać „nie” i podać dane 

kontaktowe organu wydającego. 

 Liczba sztuk broni palnej: liczba sztuk broni palnej, w odniesieniu do której 

udzielono pozwolenia w załączonym dokumencie. 

 Liczba istotnych komponentów: jest to oddzielne pole, w którym podaje się 

liczbę istotnych komponentów, które mogą być przedmiotem transferu. 

 Wcześniejsze pozwolenie: w tym przypadku należy zaznaczyć otrzymane za 

pośrednictwem systemu IMI. Wcześniejsze pozwolenie zawarte w pierwotnym 

powiadomieniu IMI zostanie automatycznie uwzględnione w tym 

powiadomieniu. 

4. Aby utworzyć powiadomienie, po uzupełnieniu pól należy kliknąć przycisk Utwórz 
znajdujący się w prawnym górnym rogu strony. 

5. Powiadomienie otrzymuje teraz status kopii roboczej. 

 

Gdy powiadomienie ma status kopii roboczej, można: 

 edytować wszystkie informacje; 

 przeglądać Dane administracyjne w celu uzyskania takich informacji 

jak link do pierwotnego powiadomienia o wcześniejszym 

pozwoleniu; 

 dodawać uwagi i załączniki w odpowiednich zakładkach. 

6. Należy kliknąć Wyślij. 

7. Po kliknięciu Zatwierdź i rozpowszechnij powiadomienie zostanie wysłane do 
organów centralnych w państwie przeznaczenia oraz w państwach tranzytu w 
UE. 

Powiadomienie otrzymuje teraz status Można dodać uwagi, który zachowa do dnia 

utraty ważności. 

 

Gdy procedura ma status Można dodać uwagi: 

 centralny organ może przekazać powiadomienie organowi 

regionalnemu lub lokalnemu poprzez kliknięcie przycisku Roześlij 

w pasku narzędzi; 

 wszystkie strony mogą przeglądać zakładkę Odbiorcy, aby zobaczyć, 

które organy otrzymały powiadomienie; 

 wszystkie strony mogą dodawać uwagi i załączać dodatkowe 

dokumenty do powiadomienia. 
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Po wysłaniu powiadomienia nie można już aktualizować jego treści. 

 

Jeżeli konieczne jest poprawienie informacji w powiadomieniu, należy:  

 otworzyć powiadomienie i kliknąć przycisk Wycofaj. Gdy pojawi się 

prośba o uzasadnienie, należy poinformować, że zostanie wysłana 

poprawiona wersja powiadomienia.  

 Następnie należy kliknąć Skopiuj dane -> Broń palna -> Broń palna 

– pozwolenie na transfer (art. 11 ust. 2 i 11 ust. 3), aby utworzyć 

nowe powiadomienie zawierające te same dane, po czym 

 zmienić nieprawidłowe elementy i ponownie wysłać powiadomienie.  
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4.3 Powiadamianie o pozwoleniu na transfer w przypadku, gdy nie 

otrzymano wcześniejszego pozwolenia za pośrednictwem IMI 

Państwa członkowskie są zobowiązane powiadamiać o wcześniejszym pozwoleniu za 

pośrednictwem IMI w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty jego wydania. Jeżeli 

wcześniejsze pozwolenie otrzymano w inny sposób, np. w formie papierowej, i nie 

otrzymano powiadomienia w systemie IMI z załączoną kopią wcześniejszego 

pozwolenia, należy skontaktować się z organami w danym państwie członkowskim 

i zwrócić się do nich o wysłanie powiadomienia za pośrednictwem systemu IMI.  

Przy pierwszym skorzystaniu z IMI do celów wymiany informacji może okazać się 

konieczne wydanie pozwoleń na transfer w przypadku, gdy wcześniejsze pozwolenie 

wydano, zanim wszedł w życie obowiązek powiadamiania za pośrednictwem IMI, tj. 

przed 3 września 2019 r. W takich przypadkach pozwolenie na transfer wydaje się na 

podstawie wcześniejszego pozwolenia otrzymanego w inny sposób niż za 

pośrednictwem IMI. Należy postępować zgodnie z poniższymi krokami, aby utworzyć 

powiadomienie i załączyć kopię wcześniejszego pozwolenia wraz z pozwoleniem na 

transfer lub dokumentem towarzyszącym. 

1. W menu po lewej stronie należy wybrać Ostrzeżenia i powiadomieniaUtwórz 
powiadomienieBroń palna – pozwolenie na transfer (art. 11 ust. 2 i 11 
ust. 3). 

2. Należy kontynuować od kroku 3 w pkt 4.2 powyżej, wypełniając wszystkie pola 
w powiadomieniu. Ponadto należy: 

 wybrać państwo wydające (wskazać swój kraj) oraz państwo przeznaczenia; 

 wybrać otrzymane w inny sposób w polu Wcześniejsze pozwolenie; 

 załadować wcześniejsze pozwolenie; 

 podać dane kupującego / nabywcy broni palnej; 

 podać dane sprzedającego /posiadacza broni palnej. 

4.4 Powiadamianie o pozwoleniu na transfer w przypadku, gdy 

wcześniejsze pozwolenie nie jest wymagane 

Aby ustalić, czy można dokonać transferu danej broni palnej na terytorium innego 

państwa członkowskiego bez konieczności uzyskania od tego państwa wcześniejszego 

pozwolenia, można zapoznać się z repozytorium IMI „Wykazy broni palnej, w przypadku 

której nie jest wymagane wcześniejsze pozwolenie”. 

Przy dokonywaniu transferu broni palnej, w przypadku której nie jest wymagane 

uzyskanie wcześniejszego pozwolenia od państwa członkowskiego przeznaczenia, 

należy wykonać następujące kroki:  

1. W menu należy wybrać Ostrzeżenia i powiadomieniaUtwórz 
powiadomienieBroń palna – pozwolenie na transfer (art. 11 ust. 2 i 11 
ust. 3). 

2. Należy kontynuować od kroku 3 w pkt 4.2 powyżej, wypełniając wszystkie pola 
w powiadomieniu. Ponadto należy: 

 wybrać państwo wydające (wskazać swój kraj) oraz państwo przeznaczenia; 
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 w polu Wcześniejsze pozwolenie należy wybrać „nie jest wymagane 

w przypadku tej broni palnej, zgodnie z tym, co zostało zgłoszone na mocy 

art. 11 ust. 4 dyrektywy Rady 91/477/EWG”. Pole umożliwiające załadowanie 

wcześniejszego pozwolenia nie będzie się wyświetlać; 

 podać dane kupującego / nabywcy broni palnej; 

 podać dane sprzedającego / posiadacza broni palnej. 
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5 Wykaz broni palnej, w przypadku której nie jest wymagane 
wcześniejsze pozwolenie 

5.1 Kontekst prawny 

Artykuł 11 ust. 4 dyrektywy w sprawie broni palnej stanowi, że każde państwo 
członkowskie dostarcza pozostałym państwom członkowskim wykaz broni palnej, 
której transfer na jego terytorium jest możliwy bez konieczności uzyskania 
wcześniejszego pozwolenia. 

Aby zapewnić dogodne i centralne miejsce do przechowywania i przeglądania tych 

wykazów, w systemie IMI utworzono repozytorium, zgodnie z art. 5 rozporządzenia 

2019/686. 

Każde państwo członkowskie powinno w tym repozytorium dokonać jednego wpisu.  

 

Każde państwo członkowskie powinno dokonać takiego wpisu 
w repozytorium przed rozpoczęciem wymiany informacji 3 września 
2019 r. 

5.2 Jak utworzyć wpis w repozytorium? 

1. W menu należy wybrać Repozytoria i rejestryUtwórz wpis. 

2. Należy uzupełnić obowiązkowe pole Państwo członkowskie poprzez wskazanie 
swojego kraju. 

3. Jeżeli w przypadku określonych rodzajów broni palnej transfer do tego państwa 
członkowskiego nie wymaga wcześniejszego pozwolenia, można:  

 ręcznie wprowadzić wykaz broni palnej po jednym wierszu poprzez 
klikanie „dodaj” i wprowadzanie danych każdego rodzaju broni palnej lub 

 załączyć dokument zawierający wykaz broni palnej.  

W przeciwnym wypadku wszelka broń palna podlega wymogowi uzyskania 
wcześniejszego pozwolenia. 

4. Aby utworzyć wpis o statusie kopii roboczej, po wykonaniu poprzednich kroków 
należy kliknąć przycisk Utwórz znajdujący się w prawnym górnym rogu strony. Na 
tym etapie wciąż można edytować podane informacje. 

5. Jeżeli dane zostaną uznane za kompletne i poprawne, należy kliknąć Aktywuj. Wpis 
stanie się widoczny dla wszystkich państw członkowskich. 
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6 Dodatkowe informacje 

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_en.htm 

DZIAŁ POMOCY TECHNICZNEJ IMI: 

imi-helpdesk@ec.europa.eu  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_en.htm
mailto:imi-helpdesk@ec.europa.eu

