
System wymiany informacji 
na rynku wewnętrznym   

(IMI)

Lepsza komunikacja między urzędami
Lepsze usługi dla osób prywatnych i firm

Jakie dziedziny obejmuje system IMI?

Kwalifikacje zawodowe 
2005/36/WE

Usługi 
2006/123/WE

Delegowanie pracowników 
96/71/WE

Transport gotówki 
1214/2011

SOLVIT 
2013/461/UE

Prawa pacjenta 
2011/24/UE

Licencje maszynistów 
kolejowych 
2014/89/UE

Handel elektroniczny 
2000/31/WE

Gdzie znaleźć więcej informacji? 

Nasza strona:  

ec.europa.eu/imi-net

Podstawowe informacje dla 
organów administracji publicznej

Instytucje, które odpowiadają za dziedzinę objętą systemem 
IMI, mogą kierować zapytanie o rejestrację do krajowego 

koordynatora systemu IMI (NIMIC). Dane kontaktowe 
koordynatorów są dostępne na naszej stronie.

System IMI otrzymał dofinansowanie z ISA – programu 
Komisji Europejskiej na rzecz rozwiązań interoperacyjnych 

dla europejskich administracji publicznych. 
ec.europa.eu/isa

Zamówienia publiczne 
2014/24/UE i 2014/25/UE



Do czego służy system IMI?

• IMI to wielojęzyczna aplikacja dostępna online.

System ułatwia wymianę informacji między urzędami w 
całej Europie, które na co dzień wdrażają prawo UE.

• IMI umożliwia organom administracji publicznej:

 ✓ łatwe wyszukanie urzędów o podobnych kompetencjach 
w innym kraju UE

 ✓ zadanie im pytań

 ✓ pokonanie barier językowych dzięki gotowym 
formularzom oraz zestawom pytań i odpowiedzi

 ✓ informowanie się nawzajem o rozwoju sytuacji

 ✓ przechowywanie i wymianę informacji.

• IMI ma już około 13 tys. użytkowników w ponad 7 tys. 
urzędów.

Jak to działa w praktyce?

Jakie są korzyści z systemu IMI?

• IMI jest dostępny online i nie wymaga specjalnego 
oprogramowania.

• Jest bezpieczny i zapewnia ochronę danych:

 ✓ dostęp do niego mają wyłącznie zarejestrowane organy 
administracji publicznej

 ✓ urzędy mają dostęp tylko do tych informacji, które ich 
bezpośrednio dotyczą

 ✓ dane są chronione skuteczniej niż w przypadku 
wymiany informacji przez e-mail lub telefon

 ✓ automatycznie stosowane są dodatkowe środki ochrony 
danych osobowych.

• Krajowi koordynatorzy oferują szkolenia i wsparcie.

• IMI pozwala zmniejszyć koszty spowodowane 
opóźnieniami administracyjnymi.

• Urzędy mogą sprawdzić, na jakim etapie jest ich wniosek, 
i otrzymują automatyczne przypomnienia.

• System jest elastyczny i dostosowuje się do typu 
administracji (np. scentralizowana, zdecentralizowana).

Wnioski o informacje

Urząd w jednym kraju wysyła 
pytanie lub wniosek o informacje 
do urzędu za granicą, np. 
w sprawie kwalifikacji lub 
doświadczenia zawodowego 
petenta.

Powiadomienia i ostrzeżenia

Urzędy mogą informować się 
nawzajem o nowych środkach, 
ograniczeniach, zagrożeniach 
i innych zmianach (np. nowy 
dyplom dla architektów).

Repozytoria i rejestry

Urzędy mogą tworzyć i 
przeszukiwać bazy danych 
dostępne dla wszystkich 
zarejestrowanych organów, takie 
jak baza licencji na transport 
gotówki czy wykaz rejestrów.

Polski urząd, który potrzebuje informacji na temat kwalifikacji 
architekta ze Szwecji, wybiera w systemie pytania w języku 
polskim. Szwedzki urząd otrzymuje pytania i wybiera odpowiedzi 
w języku szwedzkim. Jego odpowiedź wyświetli się polskiemu 
urzędowi po polsku.

Kraje strefy euro mogą sprawdzić, czy firma przewożąca za 
granicę gotówkę w euro posiada wymaganą licencję.

Państwa członkowskie powiadamiają Komisję i inne kraje UE o 
wszelkich nowych wymogach nakładanych na usługodawców.


