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1 Wprowadzenie 

W podręczniku tym wyjaśniono, jak korzystać z systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI) na potrzeby wymiany wniosków o informacje między dwoma 
właściwymi organami. 

1.1 System IMI 

System wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) to bezpieczne, wielojęzyczne 
narzędzie wymiany informacji drogą elektroniczną. Został stworzony, aby ułatwić 
wymianę informacji między administracjami publicznymi w całym EOG oraz instytucjami 
i organami europejskimi zajmującymi się praktycznym wdrażaniem prawa Unii. 

Więcej informacji na temat terminologii i korzystania z systemu IMI (logowanie, 
wyszukiwanie, funkcje tłumaczenia i generowania zestawień informacji, pomoc 
techniczna itp.) można znaleźć w podręczniku użytkownika systemu IMI dostępnym na 
stronie internetowej systemu IMI: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/. 

1.2 Podstawa prawna 

Art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 w sprawie IMI stanowi, że IMI jest 

wykorzystywany na potrzeby wymiany informacji, w tym danych osobowych, między 

uczestnikami IMI oraz na potrzeby przetwarzania tych informacji w którymkolwiek 

z następujących celów: 

a) współpraca administracyjna wymagana zgodnie z aktami 

wymienionymi w załączniku; 

b) współpraca administracyjna objęta projektem pilotażowym realizowanym 

zgodnie z art. 4.  

 

W tym celu IMI zapewnia:  

 standardowe zestawy przetłumaczonych pytań i odpowiedzi, opracowane 

w oparciu o odnośne przepisy UE; 

 możliwość załączania dokumentów przez użytkowników i sprawdzania, na 

jakim etapie znajduje się dany wniosek w systemie. 

  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
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1.3 Procedura (najważniejsze kroki) 
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2 Tworzenie i wysyłanie wniosku 

2.1 Przygotowanie wersji roboczej wniosku 

1. W Menu po lewej stronie ekranu należy kliknąć WNIOSKI (nowe)Utwórz 

wniosek.  

Może pojawić się lista kilku formularzy wniosków, w zależności od praw dostępu 

użytkownika. Należy wybrać formularz dotyczący przedmiotowego obszaru polityki 

(np. praw pacjenta, kwalifikacji zawodowych itp.). 

2. Tworzenie wniosku rozpoczyna się w zakładce Wniosek – najważniejsze 

informacje (/ Podsumowanie dot. wniosku). 

 

Podobnie jak we wszystkich wymianach informacji za pośrednictwem IMI 

wnioski są wprowadzane i wyświetlane w kilku zakładkach lub na kilku 

ekranach.  

Wszystkie obowiązkowe pola w formularzach są oznaczone gwiazdką: 

 Aby przejść do kolejnej zakładki, a ostatecznie zapisać wersję roboczą, 

należy wypełnić pola oznaczone czerwonymi gwiazdkami (*). 

 Niektóre pola oznaczone są gwiazdką w kolorze pomarańczowym (*). 

Jeżeli użytkownik nie wypełni tych pól, nadal będzie mógł zapisać wersję 

roboczą wniosku i dokończyć wypełnianie wniosku później, ale nie 

będzie mógł go wysłać. 

Oprócz informacji wymaganych w konkretnym formularzu zawsze należy podać 

następujące dane: 

 Należy wskazać Adresata wniosku. Należy skorzystać z funkcji wyszukiwania 

i wprowadzić kryteria wyszukiwania: wybrać państwo, do którego ma być 

wysłany wniosek, i wskazać wszelkie inne znane kryteria, takie jak część nazwy 

organu lub miasto. System wyświetla wszystkie organy pasujące do podanych 

kryteriów i posiadające dostęp do modułu obsługującego dany formularz 

wniosku o informacje.  

o Aby zobaczyć szczegółowe informacje dotyczące konkretnego organu na 

liście wyników wyszukiwania, należy kliknąć dwa razy odpowiedni 

wiersz. Otworzy się nowa zakładka w IMI, w której widoczne będą pełne 

informacje dotyczące tego organu. Można zapoznać się z tymi 

informacjami, aby ustalić, czy jest to organ właściwy do udzielenia 

odpowiedzi na wniosek użytkownika. 

o Aby potwierdzić wybór adresata, należy kliknąć Wybierz nad listą. 

 Następnie należy ustalić termin udzielenia odpowiedzi na wniosek poprzez 

wprowadzenie liczby dni kalendarzowych na otrzymanie odpowiedzi. Należy 

zauważyć, że po przyjęciu wniosku organ udzielający odpowiedzi będzie mógł 

wprowadzić liczbę dni kalendarzowych potrzebnych na udzielenie odpowiedzi. 

Liczba dni wskazana przez organ udzielający odpowiedzi określa możliwy termin 

udzielenia odpowiedzi na wniosek.  
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3. Przyciski na pasku narzędzi w prawym górnym rogu strony przeprowadzą 

użytkownika przez kolejne etapy tworzenia wniosku. Należy kliknąć Dalej, aby 

przejść do następnej zakładki. 

4. W kolejnych zakładkach należy podać co najmniej informacje obowiązkowe 

oznaczone czerwoną gwiazdką. 

Informacje, które należy podać w wersji roboczej, będą się różnić w zależności od 

konkretnego rodzaju wniosku o informacje. 

Z reguły należy najpierw podać szczegółowe informacje na temat przedmiotu 

wniosku, np. osoby wykonującej dany zawód, usługodawcy lub innego podmiotu. 

Następnie należy wybrać pytania dotyczące przedmiotu wniosku.  

 

o W zależności od obszaru polityki konieczne może być wskazanie rodzaju 
wniosku. 

o Jeżeli dla danego rodzaju wniosku dostępnych jest wiele pytań, będą one 
wymienione w tabeli/panelu. W przypadku dużego wyboru pytań będą 
one pogrupowane w kategorie i przedstawione w kilku zakładkach.  

o W przypadku niektórych pytań konieczne będzie podanie 
dodatkowych informacji (np. dotyczących zawodu). Po wybraniu 
pytania z listy należy zapoznać się z treścią okienka pod panelem, aby 
zobaczyć, czy w przypadku tego pytania potrzebne są dodatkowe 
informacje. 

o W przypadku każdego wniosku/pytania w osobnym okienku można 
dodać załączniki i podać dodatkowe informacje związane 
z wybranymi pytaniami (tj. dotyczące treści danej zakładki). 

 

W przypadku próby przejścia do kolejnej zakładki bez wprowadzenia danych 

obowiązkowych lub jeżeli dane nie zostaną zatwierdzone w ramach ich weryfikacji, 

w panelu u góry po lewej stronie ekranu wyświetlą się komunikaty o błędach, 

a pola zawierające błąd podświetlone zostaną na czerwono. Jeżeli lista błędów 

zasłania widok ekranu, można ją zamknąć i otworzyć ponownie poprzez najechanie 

kursorem na  znak ostrzeżenia. 

5. Po podaniu wszystkich obowiązkowych informacji we wszystkich zakładkach należy 

kliknąć Utwórz na pasku narzędzi. Wówczas wniosek zostanie zapisany jako wersja 

robocza. 

Jeżeli użytkownik nie udzieli informacji we wszystkich polach oznaczonych 

pomarańczową gwiazdką (*) i spróbuje zapisać „niekompletną” wersję roboczą 

wniosku (np. klikając Utwórz), wyświetlą się komunikaty ostrzegawcze. Aby zapisać 

niekompletną wersję roboczą wniosku, w oknie podręcznym należy kliknąć Tak. Aby 

uzupełnić dowolne podświetlone pola przed zapisaniem wersji roboczej, należy 

kliknąć Nie.  
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2.2 Finalizacja wersji roboczej wniosku  

Użytkownik wciąż może edytować wszystkie informacje zapisane w wersji roboczej 

wniosku. Czynności możliwe do wykonania w przypadku tego statusu obejmują: 

 funkcję Usuń wersję roboczą, która pozwala na stałe usunąć wniosek z bazy 

danych IMI; 

 funkcję Edytuj, która umożliwia przejście przez wszystkie zakładki wniosku 

i zmianę lub dodanie danych. We wnioskach zawierających listę pytań istnieje 

możliwość wybrania dodatkowych pytań i usunięcia uprzednio wybranych;  

 funkcję Dodaj, która umożliwia dodanie do wniosku dokumentów 

potwierdzających oraz dodanie wiadomości skierowanej do organu 

udzielającego odpowiedzi w zakładce Wiadomości i załączniki.  

 

Po zapisaniu wniosku w pierwszej zakładce wyświetli się baner zawierający 

najważniejsze informacje, takie jak numer wniosku, jego status oraz organ 

zwracający się o informacje i organ udzielający odpowiedzi. 

Więcej informacji na temat wniosku jest też dostępnych w zakładce Dane 

administracyjne, widocznej dopiero po utworzeniu wersji roboczej 

wniosku. Znajdują się w niej następujące informacje: 

o numer: unikalny numer identyfikacyjny wpisu w systemie (np. 63351); 
o status: aktualny status wniosku (np. wersja robocza); 
o historia: lista czynności wykonanych w odniesieniu do wniosku, 

pokazująca użytkownika, datę i godzinę; 
o organ zwracający się o informacje i organ udzielający odpowiedzi: 

dane dotyczące organów uczestniczących w wymianie informacji. 
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2.3 Wysyłanie wniosku 

Gdy wniosek jest gotowy, należy kliknąć przycisk Wyślij na pasku narzędzi. Należy 

kliknąć Tak, aby potwierdzić chęć wysłania wniosku. 

Należy zauważyć, że nie będzie można wysłać wniosku, który jest niekompletny, tj. 

zawiera nieuzupełnione pola oznaczone pomarańczową gwiazdką. Jeżeli użytkownik 

spróbuje wysłać niekompletny wniosek, otrzyma komunikat o błędzie, a pola, które 

należy uzupełnić, zostaną podświetlone. W takim przypadku należy w pierwszej 

kolejności edytować wniosek i uzupełnić brakujące informacje. 

Wniosek ma teraz status Oczekuje na przyjęcie. Oznacza to, że teraz wybrany organ 

udzielający odpowiedzi musi podjąć odpowiednie działania: może przekazać wniosek do 

innego właściwego organu w tym samym państwie członkowskim albo przyjąć wniosek 

i udzielić odpowiedzi. 

 Jeżeli organ użytkownika powiązany jest z więcej niż jednym koordynatorem, 

system poprosi o wybranie właściwego koordynatora z listy.  

 Jeżeli wnioski organu użytkownika zatwierdza koordynator, zostanie on 

powiadomiony pocztą elektroniczną o konieczności zatwierdzenia wniosku przed 

wysłaniem go do adresata. 

 Jeżeli wnioski organu użytkownika nie są zatwierdzane przez koordynatora, do 

wybranego organu udzielającego odpowiedzi zostanie natychmiast wysłana 

wiadomość e-mail z informacją o otrzymaniu nowego wniosku. 

2.4 Zmiana lub wycofanie wniosku 

Po wysłaniu wniosku jego usunięcie stanie się niemożliwe. Możliwe jest jednak podanie 

informacji dodatkowych za pośrednictwem zakładki Wiadomości i załączniki. Jeżeli 

wniosek zawiera znaczące błędy lub jeżeli informacje będące przedmiotem wniosku nie 

są już potrzebne, możliwe jest wycofanie wniosku poprzez kliknięcie przycisku Wycofaj 

na pasku narzędzi. Podczas wycofywania wniosku system poprosi o podanie 

uzasadnienia. 
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3 Obsługa wniosków przychodzących 

3.1 Otwieranie wniosku przychodzącego 

Istnieją cztery sposoby na otwarcie wniosku przychodzącego: 

 Należy kliknąć Pulpit, a następnie przycisk Wnioski oczekujące na przyjęcie. 

Należy wybrać wpis z listy wyników wyszukiwania. 

 W Menu po lewej stronie ekranu należy kliknąć WNIOSKI (nowe)Wyszukaj wg 

formularza.  

Może pojawić się lista kilku formularzy wniosków, w zależności od praw dostępu 

użytkownika. Należy wybrać formularz dotyczący przedmiotowego obszaru polityki 

(np. praw pacjenta, kwalifikacji zawodowych itp.). 

W tym miejscu można zawęzić kryteria wyszukiwania, aby uwzględnić wnioski 

o statusie Oczekuje na przyjęcie, które zostaną wyświetlone po kliknięciu przycisku 

Szukaj na pasku narzędzi po prawej stronie. 

 W Menu po lewej stronie ekranu należy kliknąć WNIOSKI (nowe)Przeszukaj 

wszystkie formularze.  

Z tej opcji należy korzystać jedynie w przypadku prostego wyszukiwania, np. aby 

wyszukać wniosek na podstawie numeru wpisu w systemie IMI lub według daty 

wysłania wniosku. 

 Należy kliknąć link do wpisu znajdujący się w wiadomości e-mail z powiadomieniem, 

która zostanie wysłana na funkcyjną skrzynkę pocztową za każdym razem, gdy do 

organu użytkownika zostanie wysłany wniosek. 

Po otwarciu wniosku użytkownik znajdzie się w zakładce Wniosek – najważniejsze 

informacje (/ Podsumowanie dot. wniosku).  

Przed przyjęciem wniosku wyświetlenie danych osobowych oraz otwarcie załączników 

jest niemożliwe. Pomaga to zapewnić przestrzeganie zasady ograniczonego dostępu do 

danych osobowych. 

3.2 Przyjmowanie wniosku 

Jeżeli użytkownik reprezentuje organ odpowiedzialny za przetworzenie danego 

wniosku, musi on kliknąć przycisk Przyjmij na pasku narzędzi. 

Przy przyjmowaniu wniosku należy wskazać liczbę dni kalendarzowych 

przewidzianych na udzielenie odpowiedzi na dany wniosek. Należy wówczas wziąć 

pod uwagę liczbę dni, które organ zwracający się o informacje wskazał jako okres na 

udzielenie odpowiedzi, a także czas, jaki upłynął od wysłania wniosku. Dopuszczalna 

maksymalna liczba dni jest różna w zależności od rodzaju wniosku o informacje. 

Liczba dni kalendarzowych przewidzianych na udzielenie odpowiedzi stanowi podstawę 

do określenia terminu udzielenia odpowiedzi na wniosek. 

Należy ponownie kliknąć przycisk Przyjmij na pasku narzędzi, aby przejść dalej. 

 

Dopiero po przyjęciu wniosku zostaną ujawnione wszystkie dane osobowe 

ukryte wcześniej pod gwiazdkami, a użytkownik będzie mógł pobrać wszelkie 
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załączniki (jeżeli wniosek nie został przyjęty, nie można pobierać ani otwierać 

załączników). 

3.3 Przesyłanie wniosku 

Jeżeli jest jasne, że wniosek nie podlega właściwości organu użytkownika, należy 

bezzwłocznie przesłać go właściwemu organowi w państwie członkowskim 

użytkownika. Jeżeli właściwy organ nie jest zarejestrowany w IMI, należy przesłać 

wniosek koordynatorowi, który powinien skontaktować się z tym organem oraz go 

zarejestrować.  

Wniosek można również przesłać po jego przyjęciu. W takim przypadku wszelkie 

wprowadzone wstępnie odpowiedzi lub komentarze zostaną utracone. 

Przy przesyłaniu wniosku system poprosi o podanie uzasadnienia. Po przesłaniu wniosku 

użytkownik nie ma już do niego dostępu. Organ zwracający się o informacje zostanie 

powiadomiony drogą elektroniczną, że od tej pory za udzielenie odpowiedzi na niektóre 

pytania odpowiada już nowy organ udzielający odpowiedzi.  

Odbywa się to w następujący sposób: 

1. Po wyświetleniu wniosku należy kliknąć przycisk Prześlij na pasku narzędzi. 

2. Pojawi się okno przesyłania wniosku. Wówczas należy wyszukać organ, do którego 

zostanie przesłany wniosek. Następnie należy kliknąć Szukaj w prawym górnym 

rogu. 

3. W panelu Wyszukaj organ należy wybrać dowolne (ewentualne) kryteria 

wyszukiwania i kliknąć Szukaj. 

4. Należy zaznaczyć organ, a następnie kliknąć Wybierz nad listą. 

5. W polu Uzasadnienie należy krótko wyjaśnić powód przesłania wniosku. 

6. Następnie należy kliknąć Potwierdź w prawym dolnym rogu. 

 

Jeżeli użytkownik otrzyma wniosek, może sprawdzić załączone do niego 

dokumenty przed podjęciem decyzji, czy wniosek należy przesłać czy nie. 

Oznacza to, że będzie musiał przyjąć wniosek przed przesłaniem go. Odbywa 

się to w następujący sposób: 

 Należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w rozdziale 

„Przyjmowanie wniosku”. 

 Użytkownik pobiera, otwiera i ocenia załączone dokumenty. Jeżeli 

zdecyduje się przesłać wniosek, musi postąpić zgodnie z krokami 1–6 

powyżej. 

3.4 Dzielenie wniosku na części 

Jeżeli wniosek zawiera wiele pytań przedstawionych w tabeli z pytaniami, odbiorca 

wniosku może go podzielić na części. Jeżeli użytkownik jest w stanie udzielić odpowiedzi 

jedynie na niektóre pytania zawarte we wniosku, należy albo uzyskać wymagane 

informacje od właściwego organu w państwie członkowskim użytkownika, albo 

podzielić wniosek i wysłać odpowiednie pytania do innego organu. 
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Organ zwracający się o informacje zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, że 

wniosek został podzielony na części i od tej pory za udzielenie odpowiedzi na niektóre 

pytania odpowiada już nowy organ udzielający odpowiedzi. 

Można również rozważyć podzielenie wniosku na pytania, na które można szybko 

udzielić odpowiedzi, oraz na pytania, które zajmą więcej czasu, i wskazać swój organ jako 

organ udzielający odpowiedzi na pytania z drugiej kategorii. Umożliwia to udzielenie 

w krótkim terminie odpowiedzi na niektóre pytania i przeznaczenie więcej czasu na 

bardziej pracochłonne pytania. 

 

 Wnioski można przesyłać lub dzielić również po ich przyjęciu. Może się 

zdarzyć, że dopiero po otwarciu załącznika użytkownik stwierdzi, że 

przetwarzaniem danego wniosku lub jego części powinien się zająć inny 

organ.  

 Podanie informacji wymaganych we wniosku jest obowiązkowe: jeżeli 

użytkownik jest w stanie udzielić odpowiedzi jedynie na niektóre pytania 

zawarte we wniosku, należy albo uzyskać wymagane informacje od 

właściwych organów w państwie członkowskim użytkownika, albo 

podzielić wniosek i wysłać odpowiednie pytania do innego organu lub do 

koordynatora. 

3.5 Udzielanie odpowiedzi na wniosek 

Z chwilą przyjęcia wniosku użytkownik może wyświetlić wszystkie szczegółowe 

informacje i załączniki. Pytania mogą być zawarte w jednej zakładce lub kilku, 

w zależności od użytego formularza.  

Aby odpowiedzieć na wniosek, należy kliknąć Edytuj odpowiedź. 

1. Następnie należy odpowiedzieć na pytania. 

Pytania wymagające odpowiedzi będą różnić się w zależności od konkretnego rodzaju 

wniosku. Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte we wniosku. 

W przypadku niektórych rodzajów wniosków, takich jak dotyczące kwalifikacji 

zawodowych, pytania mogą być przedstawione w kilku zakładkach.  

Aby odpowiedzieć na pytanie, należy je kliknąć. Pod listą pytań wyświetli się panel. 

Można w nim zobaczyć treść pytania wraz z dostępnymi polami odpowiedzi. 

W zależności od pytań użytkownik może wybrać spośród gotowych odpowiedzi lub 

udzielić odpowiedzi w formie dowolnego tekstu. Niektóre odpowiedzi mogą 

generować kolejne pytania lub powodować otwarcie kolejnego pola na odpowiedź 

(np. jeżeli użytkownik wskaże, że dana informacja jest niedostępna, zostanie 

poproszony o podanie uzasadnienia). Jeżeli dana odpowiedź wygeneruje kolejne 

pytania, użytkownik musi odpowiedzieć na każde z takich dodatkowych pytań. 

Odpowiedzi można też uzupełnić o dodatkowe informacje i załączniki w części pod 

pytaniami i odpowiedziami w dolnej części zakładki. 

2. Po udzieleniu odpowiedzi należy kliknąć Zapisz na pasku narzędzi.  

W przypadku próby zapisania wniosku bez udzielenia odpowiedzi na wszystkie 

pytania w panelu w górnym lewym rogu ekranu mogą wyświetlić się komunikaty 

ostrzegawcze, a zakładki i pytania bez odpowiedzi zostaną podświetlone na 
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pomarańczowo. Można zignorować ostrzeżenia, klikając Tak w oknie podręcznym, 

i zapisać wniosek po udzieleniu odpowiedzi na niektóre pytania. Należy zauważyć, że 

nie będzie można go wysłać, dopóki nie zostaną udzielone wszystkie odpowiedzi. 

3. Na koniec należy kliknąć Wyślij odpowiedź.  

W przypadku próby wysłania odpowiedzi bez udzielenia odpowiedzi na wszystkie 

pytania w panelu w lewym górnym rogu ekranu wyświetlą się komunikaty o błędach, 

a zakładki i pytania bez odpowiedzi zostaną podświetlone na czerwono. Wysłanie 

odpowiedzi nie będzie możliwe do czasu udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania. 

W takim przypadku należy przejrzeć pytania, na które nie udzielono odpowiedzi, 

kliknąć Edytuj odpowiedź i uzupełnić brakujące odpowiedzi. 

Po wysłaniu odpowiedzi organ zwracający się o informacje będzie mógł ją zobaczyć. 

Wniosek ma teraz status Odpowiedziano – oczekuje na zamknięcie. Oznacza to, że 

teraz organ zwracający się o informacje może przyjąć odpowiedź i zamknąć wniosek 

w systemie albo zwrócić się o wyjaśnienia. 
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4 Występowanie o wyjaśnienia i udzielanie wyjaśnień 

4.1 Prośba o wyjaśnienie odpowiedzi 

Jeżeli po zapoznaniu się z odpowiedzią na wniosek użytkownik potrzebuje wyjaśnień 
dotyczących otrzymanych odpowiedzi, może on odesłać wniosek do organu 
udzielającego odpowiedzi, aby uzyskać więcej informacji. Odbywa się to w następujący 
sposób: 

1. Po wyświetleniu wniosku należy kliknąć przycisk Zwróć się o wyjaśnienie na pasku 

narzędzi. 

2. W polu Uzasadnienie należy poprosić o wyjaśnienie i wskazać, którego pytania ma 

ono dotyczyć. Następnie należy kliknąć Potwierdź. 

4.2 Udzielanie odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie 

Organ udzielający odpowiedzi zostanie powiadomiony o otrzymaniu wniosku 

o wyjaśnienie w wiadomości e-mail z linkiem do wpisu. Wniosek o wyjaśnienie pojawi się 

także na pulpicie użytkownika w części Wnioski oczekujące na odpowiedź. 

Po otwarciu wniosku organ udzielający odpowiedzi musi zapoznać się z prośbą 

o wyjaśnienie umieszczoną w pierwszej zakładce wniosku pod nagłówkiem „Ostatnie 

podjęte działania”. Należy kliknąć wiersz „Wniosek o wyjaśnienie”, a w panelu poniżej 

pojawi się informacja o wysyłającym, a także szczegóły dotyczące wnioskowanego 

wyjaśnienia.  

Można udzielić wnioskowanych wyjaśnień, uzupełniając poprzednią odpowiedź. Można 

to zrobić na dwa sposoby: 

 klikając Edytuj odpowiedź i aktualizując poprzednią odpowiedź poprzez 

dodanie informacji w dolnej części zakładki wniosku/odpowiedzi; 

 dodając do wniosku wiadomość lub załącznik w zakładce Wiadomości 

i załączniki.  

Po udzieleniu wymaganych wyjaśnień należy kliknąć Wyślij odpowiedź na pasku 

narzędzi. 
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5 Przyjęcie odpowiedzi i zamknięcie wniosku 

Użytkownik wysyłający wniosek zostanie powiadomiony drogą elektroniczną 

o udzieleniu odpowiedzi przez organ będący odbiorcą. Kopia tego powiadomienia 

zostanie również wysłana na funkcyjny adres e-mail organu użytkownika powiązany 

z konkretnym modułem.  

Należy zapoznać się z odpowiedzią oraz wszelkimi komentarzami i wiadomościami 

dodanymi w postaci dowolnego tekstu przez organ udzielający odpowiedzi. Odpowiedź 

może również zawierać nowe załączniki.  

Po zapoznaniu się z odpowiedzią na swój wniosek i stwierdzeniu, że jest ona 

satysfakcjonująca, należy bezzwłocznie ją przyjąć. 

Odbywa się to w następujący sposób: 

1. Należy przejść do części Wnioski oczekujące na zamknięcie z pulpitu. 

2. Z listy wyników wyszukiwania należy wybrać wpis, który ma zostać zamknięty. 

3. Po wyświetleniu wniosku należy kliknąć przycisk Przyjmij odpowiedź na pasku 

narzędzi. 

Wniosek ma teraz status Zamkniętego. 
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6 Inne funkcje ogólne dostępne w przypadku wniosków 

6.1 Wymiana informacji dotyczących otwartego wniosku: wiadomości 

i załączniki 

Wnioski o informacje mają zakładkę Wiadomości i załączniki, która umożliwia zarówno 

organowi zwracającemu się o informacje, jak i organowi udzielającemu odpowiedzi 

dodawanie do wniosków wiadomości i dokumentów potwierdzających (załączników). 

Wiadomości i dokumenty można dodawać tylko wtedy, gdy wniosek jest otwarty (tzn. 

w dowolnym momencie aż do zamknięcia wniosku w systemie).  

Wiadomości są przydatnym środkiem komunikacji między dwoma organami, których 

dotyczy dana sprawa. Gdy do wniosku zostaje dodana wiadomość, użytkownik w drugim 

organie otrzymuje powiadomienie pocztą elektroniczną. Przykładowo organ, który 

wysłał wniosek, może też wysłać wiadomość z zapytaniem o postęp prac związanych 

z wnioskiem. Aby dodać wiadomość, należy wybrać rodzaj wiadomości z gotowej listy, 

a następnie wpisać wiadomość w postaci dowolnego tekstu. 

Każdy z dwóch organów, których dotyczy sprawa, może również w każdej chwili załączyć 

dokumenty potwierdzające: podczas załączania dokumentu należy kliknąć przycisk 

Załaduj plik, a w panelu „Dodaj załącznik” należy: 

 nadać dokumentowi znaczącą nazwę wskazującą na jego treść. Należy 
wykorzystać listę rozwijaną języków, aby wybrać język, w którym podano nazwę;  

 wybrać prawidłowy język dokumentu (pliku), to jest język, w którym 
sporządzono dany dokument. Może być to inny język niż ten, w którym nadano 
nazwę; 

 rozmiar dokumentów nie może przekraczać 20 MB, a przesyłanie niektórych 
plików, takich jak pliki wykonywalne (.exe), jest niemożliwe. 

6.2 Korzystanie z tłumaczenia maszynowego przy uzupełnianiu pola 

tekstowego 

Wszelkie informacje przekazane w postaci dowolnego tekstu opatrzone są po prawej 
stronie dymkami tekstowymi. Tekst ten może zostać automatycznie przetłumaczony za 
pośrednictwem usługi eTranslation powiązanej z IMI. 

Aby przetłumaczone zostały konkretne pola z dowolnym tekstem, należy kliknąć 
dymki tekstowe obok tekstu i wybrać język tłumaczenia. 

Można również jednorazowo uzyskać tłumaczenie całego tekstu wniosku, korzystając 
z funkcji Przetłumacz wszystko na pasku narzędzi; cały dowolny tekst zostanie wtedy 
przetłumaczony na język użytkownika IMI (tzn. na język sesji wyświetlony w prawym 
górnym rogu ekranu).  

Tłumaczenia wyświetlają się zazwyczaj w ciągu kilku chwil, choć może to potrwać dłużej 
w zależności od długości oryginalnego tekstu oraz liczby pól do przetłumaczenia. 

6.3 Drukowanie informacji dotyczących wniosku 

Dane zawarte we wniosku można pobrać w postaci dokumentu PDF, opatrzonego bądź 
nieopatrzonego podpisem cyfrowym, w każdym z 22 języków dostępnych w IMI. Jeżeli 
użytkownik nie ma prawa wglądu w dane osobowe zawarte we wniosku, w pliku PDF 
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wszelkie dane osobowe będą zastąpione gwiazdkami, tak jak jest to wyświetlone na 
ekranie.  

Generowane pliki PDF przechowywane są przez 30 dni w zakładce dostępnej w menu pod 
nazwą Moje zestawienia. 

6.4 Kopiowanie danych z uprzednio wysłanego wniosku 

Funkcja Skopiuj dane umożliwia wykorzystanie treści istniejącego wniosku o informacje 

do utworzenia nowego wniosku dotyczącego tego samego modułu lub obszaru 

prawnego. W przypadku niektórych formularzy ta funkcja umożliwia także kopiowanie 

danych do wniosków dotyczących innego obszaru prawnego. Na przykład dane zawarte 

we wniosku dotyczącym kwalifikacji zawodowych można skopiować, aby wykorzystać je 

do utworzenia wniosku w obszarze dotyczącym praw pacjenta, i na odwrót. 

Do nowego formularza kopiowane są elementy wspólne dla obu formularzy, a wszelkie 

skopiowane dane można modyfikować.  

Odbywa się to w następujący sposób: 

1. Należy otworzyć wniosek o informacje, który ma zostać wykorzystany jako baza dla 

nowego wniosku o informacje. 

2. Następnie należy kliknąć Skopiuj dane na pasku narzędzi. 

3. Tworzenie tego nowego wniosku można rozpocząć w zakładce Wniosek – 

najważniejsze informacje (/ Podsumowanie dot. wniosku), w której niektóre pola 

będą już uzupełnione informacjami z pierwotnego wniosku. Następnie można 

postępować zgodnie z instrukcjami w pkt 2.1, krok 2. 
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7 Zasoby 

STRONA INTERNETOWA IMI: 

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

KRAJOWI KOORDYNATORZY SYSTEMU IMI I KRAJOWE DZIAŁY POMOCY TECHNICZNEJ IMI: 

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