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1. Wprowadzenie  

W 2011 r. rozpoczęto wdrażanie projektu pilotażowego w celu przetestowania 

stosowania systemu IMI do wymiany informacji między organami publicznymi 

odpowiedzialnymi za nadzorowanie warunków zatrudnienia pracowników 

delegowanych zgodnie z dyrektywą o delegowaniu pracowników 96/71/WE.  

Po upływie trzyletniego okresu próbnego oraz uzyskaniu pozytywnej oceny stosowanie 

IMI na potrzeby dyrektywy o delegowaniu pracowników sformalizowano w przepisach 

dyrektywy 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy o delegowaniu 

pracowników. 

Dyrektywa w sprawie egzekwowania ma na celu udoskonalenie wdrażania, stosowania 

i egzekwowania dyrektywy o delegowaniu pracowników. IMI odgrywa kluczową rolę we 

wspieraniu wzmocnionej współpracy administracyjnej, na której opiera się dyrektywa. 

Ogólne zasady wzajemnej pomocy opisano w art. 6, w którym wprowadzono również 

przewidziane prawem terminy na przekazywanie odpowiedzi na wnioski o informacje. 

W art. 7 opisano rolę przyjmującego państwa członkowskiego oraz państwa 

członkowskiego prowadzenia działalności w ramach współpracy administracyjnej.  

Aby usprawnić egzekwowanie przepisów, w rozdziale VI dyrektywy przewiduje się 

wzajemną pomoc organów, w razie potrzeby, przy powiadamianiu o decyzjach 

i egzekwowaniu kar lub grzywien administracyjnych za pomocą tzw. jednolitego 

dokumentu generowanego za pośrednictwem systemu IMI.  

Zbiór przepisów dotyczących wzajemnej pomocy zawartych w dyrektywie 

o delegowaniu pracowników oraz w dyrektywie w sprawie egzekwowaniu 

wprowadzono do IMI za pośrednictwem czterech różnych modułów: 

 Moduł Podstawa prawna 

1. Wniosek dotyczący delegowania 

pracowników 

(96/71/WE art. 4 i 2014/67/WE 

art. 6, 7 i 10 ust. 3) 

2. Poinformowanie o nieprawidłowościach (2014/67/WE art. 7 ust. 4) 

3. Wnioski o powiadomienie o decyzji 

w sprawie nałożenia kary lub grzywny 

(2014/67/WE rozdział VI) 

4. Wnioski o egzekucję kary lub grzywny (2014/67/WE rozdział VI) 

 

Mogą Państwo mieć dostęp do wszystkich tych modułów lub tylko do niektórych z nich, 

w zależności od właściwości Państwa organu. 

W przewodniku tym wyjaśniono sposób korzystania z pierwszych dwóch modułów. 

Kolejne dwa moduły dotyczące wniosków o powiadomienie i o egzekucję kar lub 

grzywien obejmuje odrębny przewodnik.  
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 Wszystkie formularze dotyczące delegowania pracowników mają podobną 

ogólną strukturę. Oznacza to, że można otworzyć każdy istniejący wniosek 

i skopiować jego treść do nowego formularza dowolnego rodzaju, pod 

warunkiem posiadania dostępu do danego modułu. 
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2. Moduł obsługujący wnioski dotyczące delegowania 
pracowników  

2.1. Informacje na temat modułu 

Jest to główny moduł wykorzystywany na potrzeby współpracy administracyjnej na 

podstawie obu dyrektyw o delegowaniu pracowników. Wspiera on wzajemną pomoc, 

umożliwiając organowi w jednym państwie członkowskim zwrócenie się do organu 

w innym państwie członkowskim z wnioskiem o udzielenie informacji lub o pomoc. Po 

wprowadzeniu dyrektywy w sprawie egzekwowania moduł ten przebudowano 

i poszerzono w celu uwzględnienia nowych zobowiązań. Aktualnie zawiera on w sumie 

pięć formularzy wniosków:  

1) wnioski w trybie pilnym,  

2) wnioski dotyczące delegowania,  

3) wnioski dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, 

4) wnioski dotyczące warunków pracy, 

5) wnioski o wysłanie usługodawcy dokumentów. 

Pierwszy formularz wymieniony powyżej, formularz wniosku w trybie pilnym, jest 

nowym formularzem służącym sprawdzeniu, czy usługodawca prowadzi działalność 

w innym państwie członkowskim (art. 6 ust. 6 lit. a)).  

Struktura formularzy wniosków o informacje dotyczące delegowania, zdrowia 

i bezpieczeństwa oraz warunków pracy odpowiada pierwotnemu formularzowi 

wniosku o informacje, podzielonemu na trzy części. Powinno to ułatwić znalezienie 

właściwych pytań oraz zmniejszyć liczbę pytań zawartych w jednym wniosku. Pytania 

oparte są na warunkach zatrudnienia określonych w art. 3 dyrektywy o delegowaniu 

pracowników i uzupełnione dalszymi pytaniami wynikającymi z dyrektywy w sprawie 

egzekwowania.  

Piąty formularz, wniosek o wysłanie dokumentów, jest również nowym formularzem 

ułatwiającym wysyłanie dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 

w sprawie egzekwowania.  

 Po otwarciu modułu obsługującego wnioski dotyczące delegowania 

pracowników wszystkie pięć formularzy można znaleźć po wybraniu w menu 

opcji -> Wnioski (nowe formularze). 

2.2. Wnioski w trybie pilnym 

Pilne pytania dotyczące prowadzenia działalności przez usługodawcę 

Dyrektywa w sprawie egzekwowania (art. 6 ust. 6 lit. a)) zezwala organowi na 

zwrócenie się w nagłych przypadkach o informację dotyczącą prowadzenia działalności 

przez usługodawcę, który oddelegował pracowników na terytorium jego państwa.  
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Formularz wniosku w trybie pilnym przeznaczony jest wyłącznie do nagłych 

przypadków, a organy powinny być w stanie udzielić odpowiedzi na tego rodzaju 

wnioski na podstawie informacji dostępnych w rejestrach krajowych.  

Potwierdzenie i uzasadnienie trybu pilnego 

W przypadku wysyłania wniosku w trybie pilnym należy najpierw potwierdzić, że 

wniosek jest faktycznie pilny, oraz jasno wskazać przyczynę zastosowania trybu 

pilnego w polu na dowolny tekst, podając szczegóły uzasadniające zastosowanie 

takiego trybu.  

 Należy korzystać z tego formularza tylko w przypadku uzasadnionego pilnego 

charakteru sprawy. 

Terminy udzielania odpowiedzi na wnioski w trybie pilnym  

W przepisach dyrektywy w sprawie egzekwowania wyznaczono dwa dni robocze jako 

maksymalny termin udzielania odpowiedzi na wnioski w trybie pilnym. System IMI 

działa jednak w oparciu o dni kalendarzowe i nie uwzględnia weekendów ani dni 

ustawowo wolnych od pracy w poszczególnych krajach.  

 Przy wysyłaniu wniosku należy wskazać liczbę dni kalendarzowych na 

udzielenie odpowiedzi.  

 Przy przyjmowaniu wniosku w trybie pilnym należy wskazać, ile dni 

kalendarzowych przewiduje się na udzielenie odpowiedzi.  

 W obu przypadkach system pozwala wskazać termin do pięciu dni 

kalendarzowych. Ma to na celu uwzględnienie weekendów i okresów 

świątecznych, takich jak np. Wielkanoc.  

 Zgodnie z dyrektywą w sprawie egzekwowania odbiorca wniosku w trybie 

pilnym musi udzielić na niego odpowiedzi jak najszybciej, a maksymalnie 

w ciągu dwóch dni roboczych. 

 

2.3. Wnioski dotyczące delegowania 

Pytania dotyczące delegowania 

Formularz ten umożliwia zwrócenie się z wnioskiem o informacje dotyczące 

określonego delegowania, w którego ramach pracownicy zostali oddelegowani na 

terytorium państwa członkowskiego użytkownika, lub przypadku, gdy przedsiębiorstwo 

prowadzące działalność w państwie członkowskim użytkownika oddelegowało 

pracowników na terytorium innego państwa członkowskiego.  

Przy wysyłaniu wniosku o udzielenie informacji dotyczących delegowania można 

wybrać pytania z czterech kategorii:  

1) pytania dotyczące przedsiębiorstwa delegującego  

2) pytania dotyczące pracowników delegowanych 



 Delegowanie pracowników – przewodnik użytkownika 

8 
 

3) pytania dotyczące charakteru delegowania (data początku, data końca itp.) oraz 

4) pytania dotyczące załączonych dokumentów.  

Pytania te pierwotnie przygotowano na potrzeby projektu pilotażowego i są one oparte 

na art. 3 dyrektywy o delegowaniu pracowników. Dodano szereg nowych pytań 

wynikających z dyrektywy w sprawie egzekwowania.  

W art. 4 dyrektywy w sprawie egzekwowania opisano sposób dokonywania przez 

organy całościowej oceny w celu stwierdzenia rzeczywistego delegowania 

i zapobiegania nadużyciom i obchodzeniu przepisów. Na wniosek specjalistów 

w dziedzinie delegowania pracowników pytania dotyczące poszczególnych elementów, 

które należy uwzględnić przy dokonywaniu całościowej oceny, opatrzone są 

odniesieniami do art. 4 i umieszczone u góry każdego zestawu pytań w tym formularzu.  

 Przy wysyłaniu wniosku należy zwrócić uwagę na zaznaczenie tylko 

wymaganych pytań, aby nie obciążać niepotrzebnie organu udzielającego 

odpowiedzi.  

  

Uzasadnienie wniosku 

Wymagane jest, aby organ wysyłający wnioski o informacje podał uzasadnienie dla 

każdego z nich, wybierając z listy powód wysłania wniosku. Wymóg uzasadnienia ma 

zagwarantować, że wnioski o informacje będą się odnosić do konkretnego delegowania. 

 Należy korzystać z tego formularza wyłącznie w celu zadania pytań dotyczących 

faktycznego delegowania. 

Terminy udzielania odpowiedzi na wnioski o informacje (poza trybem pilnym) 

W przepisach dyrektywy w sprawie egzekwowania ustalono 25 dni roboczych jako 

maksymalny termin udzielenia odpowiedzi na wniosek o informacje. Jak już 

odnotowano w części 2.2, system IMI działa jednak w oparciu o dni kalendarzowe i nie 

uwzględnia weekendów ani dni ustawowo wolnych od pracy w poszczególnych krajach.  

 Przy wysyłaniu lub przyjmowaniu wniosku należy wskazać liczbę dni 

kalendarzowych jako termin, w którym potrzebna jest odpowiedź, lub podać, 

ile dni kalendarzowych przewiduje się na udzielenie odpowiedzi.  

 System pozwala wskazać termin do 35 dni kalendarzowych – odpowiada to 25 

dniom roboczym.  

 Zgodnie z dyrektywą w sprawie egzekwowania odbiorca wniosku o informacje 

dotyczące delegowania pracowników musi udzielić odpowiedzi w ciągu 25 dni 

roboczych (35 dni kalendarzowych), o ile z wysyłającym nie został uzgodniony 

wcześniejszy termin. 

2.4. Wnioski dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa 

Korzystając z tego formularza można zadawać pytania na temat środków w zakresie 

zdrowia i bezpieczeństwa związanych z konkretnym delegowaniem, a także na temat 
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okoliczności dotyczących konkretnego wypadku przy pracy. Pytania zawarte w tym 

formularzu przygotował i zatwierdził Komitet Starszych Inspektorów Pracy. 

Przy tworzeniu wniosku dotyczącego zdrowia i bezpieczeństwa organ wysyłający 

powinien wskazać, czy wniosek dotyczy wypadku. Jeśli tak, należy podać wszystkie 

znane szczegółowe informacje dotyczące tego wypadku, takie jak data i miejsce 

zdarzenia.  

Podobnie jak w części 2.2 powyżej konieczne jest wskazanie uzasadnienia i obowiązuje 

ten sam maksymalny termin 35 dni kalendarzowych.  

2.5. Wnioski dotyczące warunków pracy 

Ten formularz obejmuje pytania dotyczące obowiązujących warunków pracy. Pytania 

podzielone są na osiem kategorii. Wnioski mogą zawierać jedno lub większą liczbę pytań 

z każdej z poszczególnych kategorii. W przypadku wielu z tych pytań odpowiedzi 

przekazywane przez organ udzielający odpowiedzi mogą prowadzić do dalszych pytań.  

Na przykład w przypadku następującego pytania z kategorii dotyczącej okresów pracy 

i okresów odpoczynku (godziny pracy): 

„[F213] Czy w Państwa kraju istnieje zasada określająca minimalny czas odpoczynku?”  

W przypadku udzielenia odpowiedzi „tak” pojawiają się następujące pytania: 

-> Jeżeli tak, jak obliczany jest czas odpoczynku? 

-> Ile trwa minimalny okres odpoczynku liczony w godzinach? 

Przy wielu pytaniach dotyczących warunków pracy organowi udzielającemu odpowiedzi 

prezentowany jest wybór odpowiedzi w postaci listy rozwijanej. Na przykład 

w przypadku następującego pytania z kategorii „Stawki płacy”: 

 „[F403] Na jakiej podstawie obliczane jest wynagrodzenie?”  

Respondentowi przestawiane są następujące możliwości do wyboru: 

w ujęciu dziennym 

w ujęciu tygodniowym 

w ujęciu dwutygodniowym 

w ujęciu miesięcznym 

w ujęciu rocznym 

w innym ujęciu – wyjaśnienia poniżej 

Te gotowe odpowiedzi zapewniają organowi wysyłającemu wniosek otrzymanie jasnej 

i jednoznacznej odpowiedzi w języku swojego kraju. W miejscach, w których 

proponowane są gotowe odpowiedzi, dostępne jest również pole na dowolny tekst do 

wprowadzenia dalszych wyjaśnień. 

2.6. Wniosek o wysłanie dokumentów 

Formularz wniosku o wysłanie dokumentów skierowany do organu w innym państwie 

członkowskim ma taką samą strukturę jak pozostałe formularze wniosków dotyczących 

delegowania pracowników z tym wyjątkiem, że użytkownik nie zadaje w nim pytań, 
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tylko zwraca się do odbiorcy z wnioskiem o przesłanie usługodawcy w jego imieniu 

jednego lub kilku załączonych dokumentów.  

Uzasadnienie 

Podobnie jak w przypadku wszystkich pozostałych wniosków użytkownik zobowiązany 

jest do podania uzasadnienia dla wysłania wniosku.  

Terminy wysłania dokumentów 

W przypadku wniosków tego rodzaju nie wyznaczono przewidzianego prawem terminu. 

Ze względów praktycznych można określić termin nieprzekraczający trzech miesięcy.  

Możliwe odpowiedzi 

Przy udzielaniu odpowiedzi na wniosek o wysłanie dokumentów wyświetlają się 

możliwe do wybrania, gotowe odpowiedzi:  

 Wysłaliśmy dokument(-y) usługodawcy. 
 W stosunku do usługodawcy jest prowadzone postępowanie upadłościowe. 

W związku z tym dokument dostarczyliśmy innemu podmiotowi. 
 Nie byliśmy w stanie wysłać dokumentu(-ów) usługodawcy. 
 Nie wyślemy dokumentu(-ów) z przyczyn podanych poniżej. 

W przypadku każdej odpowiedzi wymagane jest podanie dalszych szczegółów. Na przykład:  

 w przypadku wyboru odpowiedzi Nie byliśmy w stanie wysłać dokumentu(-ów) 
usługodawcy prezentowane są następujące dalsze możliwości:  

Z następującego powodu: 
 Nie udało się zlokalizować usługodawcy. 
 Usługodawca nie prowadzi przedsiębiorstwa w naszym państwie 

członkowskim. 
 Usługodawca nie istnieje. 
 Inne przyczyny wyjaśnione poniżej.  
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3. Obsługa wniosków dotyczących delegowania 
pracowników  

Wszystkie wnioski, z wyjątkiem wniosku o wysłanie dokumentów, mają podobną 

strukturę i zawierają szczegółowe dane dotyczące:  

a) wniosku (uzasadnienie, termin udzielenia odpowiedzi, wybrany odbiorca) 

b) przedsiębiorstwa delegującego 

c) pracowników delegowanych 

d) pytań i odpowiedzi  

e) wiadomości i dokumentów potwierdzających oraz  

f) informacji stanowiących dane administracyjne wygenerowanych przez 

system. 

„Wniosek o wysłanie dokumentów” nie zawiera szczegółowych informacji dotyczących 

pracowników delegowanych, a w miejscu pytań i odpowiedzi zawiera wniosek 

o wysłanie załączonych dokumentów usługodawcy. 

Użytkownicy posiadający dostęp do modułu obsługującego wnioski oraz uprawnienia 

„referenta” (tj. osoby zajmujące się wnioskami) mogą wysyłać wnioski lub udzielać na 

nie odpowiedzi.  

Wszystkie pięć formularzy w module obsługującym wnioski dotyczące delegowania 

pracowników można tworzyć i przeglądać po wybraniu w menu „Wnioski (nowe 

formularze)”.  

Wykaz wniosków wymagających działania ze strony Państwa organu znajduje się na 

„Pulpicie”. 

3.1. Przygotowanie wersji roboczej wniosku 

Nowy wniosek można utworzyć po wybraniu w menu:  

„Wnioski (nowe formularze)” -> „Utwórz wniosek”  

Pojawi się lista pięciu formularzy dotyczących delegowania pracowników, jak również 

inne formularze, w zależności od praw dostępu użytkownika. 

Podobnie jak we wszystkich wymianach informacji za pośrednictwem IMI wnioski są 

wprowadzane i wyświetlane w kilku zakładkach lub na kilku ekranach. Tworząc nowy 

wniosek, należy wprowadzić na danym ekranie wszystkie dane obowiązkowe, zanim 

możliwe będzie przejście do kolejnego ekranu. Dane obowiązkowe oznaczone są 

czerwoną gwiazdką.  

W przypadku próby przejścia do kolejnego ekranu bez wprowadzenia danych 

obowiązkowych lub jeśli 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. 
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Krok 1 Ekran do wprowadzenia uzasadnienia, terminu udzielenia odpowiedzi 

oraz organu udzielającego odpowiedzi 

 Pierwszym krokiem przy tworzeniu wniosku jest wskazanie jego uzasadnienia 

(powodów wysłania wniosku). W zależności od formularza uzasadnienie można 

umieścić w polu na dowolny tekst, wybrać powód z listy albo wykorzystać obie 

te możliwości. Wymóg podania przez nadawcę uzasadnienia wysłania wniosku 

pomaga zagwarantować, że wniosek zostanie wysłany zgodnie z odpowiednimi 

ramami prawnymi.  

 Aby ustalić termin udzielenia odpowiedzi na wniosek, nadawca musi 

wprowadzić liczbę dni kalendarzowych na otrzymanie odpowiedzi. Organ 

udzielający odpowiedzi powinien ją uwzględnić przy wprowadzaniu liczby dni 

potrzebnych na udzielenie odpowiedzi. Liczba dni wskazana przez organ 

udzielający odpowiedzi określa możliwy termin udzielenia odpowiedzi na 

wniosek.  

Maksymalne terminy dotyczące poszczególnych formularzy i związane z nimi 

zobowiązania prawne opisane są w części 2. 

 Następnie należy wybrać organ udzielający odpowiedzi. 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. Inną opcją jest po prostu wybór kraju 

i naciśnięcie przycisku wyszukiwania. System wyświetla wszystkie organy 

pasujące do podanych kryteriów i posiadające dostęp do modułu obsługującego 

wnioski dotyczące delegowania pracowników. Aby zobaczyć szczegółowe 

informacje dotyczące poszczególnych organów na liście wyników wyszukiwania, 

należy kliknąć dwa razy odpowiedni wiersz. Otworzy się nowa zakładka w IMI, 

w której widoczne będą pełne informacje dotyczące danego organu. Można 

zapoznać się z tymi informacjami, aby ustalić, czy jest to organ właściwy do 

udzielenia odpowiedzi na Państwa wniosek.  

Przykład: wyszukiwanie właściwego organu w Weronie we Włoszech (gdzie za 

delegowanie pracowników odpowiadają różne organy) 

Należy wybrać kraj „Włochy” i wskazać miasto „Werona”.  

Jeżeli nie da się ustalić organu udzielającego odpowiedzi, należy po prostu 

wyszukać w danym kraju organ, któremu przypisano w module rolę 

„koordynatora”. Koordynator przekaże Państwa wniosek odpowiedniemu 

organowi. 

 

Krok 2 Przedmiot wniosku  

Kolejnym krokiem jest podanie informacji na temat usługodawcy, pracownika 

delegowanego / pracowników delegowanych, a w przypadku wniosków dotyczących 
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zdrowia i bezpieczeństwa – szczegółowych informacji dotyczących wypadku (w 

stosownych przypadkach).  

 W przypadku każdego wniosku dotyczącego delegowania pracowników 

wymagane jest podanie szczegółowych informacji dotyczących 

przedsiębiorstwa delegującego (świadczonej usługi). Chociaż wiele pól jest 

opcjonalnych, ważne jest podanie jak największej ilości informacji, aby organ 

udzielający odpowiedzi mógł łatwo i w sposób wiarygodny zidentyfikować 

usługodawcę.  

Każdy wniosek dotyczący delegowania pracowników musi być związany z faktycznym 

delegowaniem, dlatego minimalnym wymogiem jest podanie szczegółowych informacji 

dotyczących przedsiębiorstwa delegującego (usługodawcy). 

 Jeżeli Państwa wniosek dotyczy jednego pracownika delegowanego lub 

większej ich liczby, szczegółowe dane można podać, albo wprowadzając ręcznie 

dane każdego pracownika, albo dołączając do wniosku plik zawierający dane 

poszczególnych pracowników, np. w formacie PDF.  

Ręczne wprowadzanie danych pracowników delegowanych (w udostępnionej 

tabeli) 

Przy ręcznym wprowadzaniu danych pracowników delegowanych wpisuje 

się dane każdego pracownika, a dane te są wyświetlane w tabeli lub na liście. 

Aby wprowadzić dane ręcznie:  

 Należy wskazać, że dane podane są „w tabeli”.  

 Następnie należy kliknąć przycisk „dodaj” (Add) w panelu, który 

otworzy się poniżej. 

 Wyświetli się wiersz z numerem „1”, a poniżej panelu pojawią się pola 

przeznaczone na dane pierwszego pracownika.  

 Należy wprowadzić wszystkie znane informacje dotyczące pracownika. 

 Aby wprowadzić dane kolejnego pracownika, należy ponownie kliknąć 

przycisk „dodaj”, aby wyświetlił się w tabeli nowy wiersz z numerem „2” 

i pojawił się zestaw pól.  

 Działania te należy powtarzać do momentu wprowadzenia danych 

wszystkich pracowników. Wtedy należy kliknąć przycisk „Dalej”.  

Można edytować wprowadzone wcześniej dane pracownika, klikając 

odpowiedni wiersz w tabeli lub na liście. W przypadku kliknięcia „dodaj” bez 

wprowadzenia obowiązkowych danych dotyczących pracownika wyświetlany 

jest komunikat o błędzie. Należy albo uzupełnić wszystkie dane, albo usunąć 

wiersz, wybierając go w tabeli i klikając przycisk „usuń” (Delete).  

Przekazywanie danych pracowników delegowanych w załączonym pliku 

Jeżeli wniosek dotyczy dużej liczby pracowników delegowanych, łatwiejszym 

rozwiązaniem może się okazać załączenie pliku zawierającego ich dane. W tym 

celu: 

 Należy wskazać, że dane przekazywane są „w załączonym pliku”. 

 Należy kliknąć „dodaj”, następnie „przeglądaj” (Browse), wskazać plik 

i kliknąć „zapisz”. 
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Można sprawdzić zawartość załączonego pliku, klikając przycisk „pobierz”. 

W przypadku konieczności zamiany pliku należy kliknąć przycisk „usuń” 

i powtórzyć odpowiednie czynności, dodając prawidłowy plik.  

 W przypadku wniosków dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pojawia się 

pytanie o wskazanie, czy wniosek dotyczy konkretnego wypadku. Jeżeli tak jest, 

należy podać wszelkie znane informacje dotyczące wypadku, takie jak data 

i miejsce zdarzenia. 

 W przypadku wniosków o wysłanie dokumentów opcja wprowadzania danych 

pracowników delegowanych jest niedostępna. 

Krok 3 Wybór pytań lub zwrócenie się o wysłanie dokumentów 

W przypadku wniosków dotyczących delegowania lub dotyczących warunków pracy 

 Ze względu na dużą liczbę pytań zostały one podzielone na kategorie, aby 

ułatwić dokonanie wyboru. W przypadku tych dwóch formularzy należy zatem 

wskazać kategorie, do których należą zadawane pytania.  

 Jeżeli nie znają Państwo kategorii i pytań, listy pytań są dostępne na stronie 

internetowej na temat IMI1.  

 Po wybraniu kategorii pojawi się nowa zakładka zawierająca listę możliwych 

pytań. Do przechodzenia między zakładkami z pytaniami służy przycisk „dalej”.  

 Jeżeli wybrana kategoria nie zawiera pytań, które chcieliby Państwo zadać, 

należy po prostu kliknąć „Wstecz”, aby wrócić do zakładki „Rodzaje pytań” 

i odznaczyć daną kategorię. 

Zaznaczanie i odznaczanie pytań 

 Aby wybrać pytanie, należy zaznaczyć pole obok pytania. Pod listą pytań 

otworzy się panel, w którym można dodać szczegóły lub uściślić pytanie. Samo 

kliknięcie wiersza nie spowoduje wyboru pytania i nie będzie możliwości 

wprowadzenia szczegółów.  

 Aby usunąć wybór, należy odznaczyć pole obok pytania. 

Po dokonaniu wyboru spośród pytań znajdujących się w poszczególnych zakładkach 

można skorzystać z funkcji „Zapisz” i zapisać wersję roboczą wniosku.  

W przypadku formularza wniosku o wysłanie dokumentów zamiast pytań do wyboru 

pojawi się ekran umożliwiający załączenie dokumentu/dokumentów do wysłania. 

                                                             
1 Strona internetowa IMI (http://ec.europa.eu/imi-net/) 

http://ec.europa.eu/imi-net/
http://ec.europa.eu/imi-net/
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3.2. Finalizacja wersji roboczej wniosku  

Wszystkie informacje zapisane w wersji roboczej – od uzasadnienia po wybór pytań – 

można edytować. Czynności możliwe do wykonania w odniesieniu do wersji roboczej 

wniosku obejmują: 

 funkcję „Usuń”, która pozwala usunąć wniosek na stałe z bazy danych IMI; 

 funkcję „Edytuj”, która umożliwia przejście przez wszystkie zakładki wniosku 

i zmianę lub dodanie danych, w tym dodawanie i usuwanie pytań; 

 funkcję „Dodaj”, która umożliwia dodanie do wniosku dokumentów 

potwierdzających, albo nawet dodanie wiadomości skierowanej do organu 

udzielającego odpowiedzi. Jest to możliwe dopiero po zapisaniu wniosku 

w postaci wersji roboczej. Część 3.8.3 zawiera więcej informacji na temat 

wiadomości i załączników. 

3.3. Wysyłanie wniosku 

Gdy wniosek jest gotowy, należy kliknąć „Wyślij”. 

 Jeżeli Państwa organ powiązany jest z więcej niż jednym koordynatorem ds. 

delegowania pracowników, system poprosi o wybranie właściwego 

koordynatora z listy.  

 Jeżeli wnioski Państwa organu zatwierdza koordynator, zostanie on 

powiadomiony pocztą elektroniczną o konieczności zatwierdzenia wniosku. 

 Jeżeli wnioski Państwa organu nie są zatwierdzane przez koordynatora, do 

użytkowników w wybranym organie udzielającym odpowiedzi zostanie 

natychmiast wysłana wiadomość e-mail z informacją o otrzymaniu nowego 

wniosku.  

3.4. Zmiana lub wycofanie wniosku 

Usunięcie lub zmiana wniosku po wysłaniu go nie są możliwe – z wyjątkiem kilku pól, 

takich jak dane kontaktowe. Możliwe jest jednak podanie informacji dodatkowych za 

pośrednictwem zakładki „Wiadomości i załączniki”, zob. część 3.8.3 poniżej. Jeżeli 

wniosek zawiera znaczące błędy lub jeżeli informacje będące przedmiotem wniosku nie 

są już potrzebne, możliwe jest wycofanie wniosku. Podczas wycofywania wniosku 

system poprosi o podanie uzasadnienia. 

Po wysłaniu wniosku jego usunięcie lub zmiana staną się niemożliwe. Można 

przekazać dodatkowe informacje lub poprawki, załączając wiadomość, lub, 

w stosownych przypadkach, wycofać wniosek. 

 

3.5. Obsługa wniosków przychodzących 

Gdy Państwa organ otrzymuje nowy wniosek, osoby zajmujące się wnioskami 

powiadamiane są drogą elektroniczną, a wniosek pojawia się na „Pulpicie” pod 

nagłówkiem „Wnioski do przyjęcia”. 
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3.5.1. Przyjmowanie wniosków 

Przed przyjęciem wniosku wyświetlenie danych osobowych oraz otwarcie załączników 

jest niemożliwe. Pomaga to zapewnić przestrzeganie zasady ograniczonego dostępu do 

danych osobowych. Jeżeli na podstawie zadanych pytań jest jasne, że udzielenie na nie 

odpowiedzi podlega właściwości Państwa organu, należy niezwłocznie przyjąć wniosek. 

Organ wysyłający zostanie poinformowany drogą elektroniczną o przyjęciu wniosku. 

W przypadku przyjęcia wniosku, a następnie stwierdzenia, że odpowiedzi powinien 

udzielić inny organ, można przesłać wniosek – zob. pkt 3.5.2 poniżej. 

Przy przyjmowaniu wniosku należy wskazać liczbę dni kalendarzowych 

przewidzianych na udzielenie odpowiedzi. Należy w pierwszej kolejności wziąć pod 

uwagę liczbę dni, które organ wnioskujący wskazał jako okres na udzielenie odpowiedzi, 

a także czas, jaki upłynął od wysłania wniosku. Dopuszczalna maksymalna liczba dni jest 

różna w zależności od użytego formularza – szczegółowe informacje znajdują się 

w części 2 powyżej. Liczba dni kalendarzowych będących okresem, w którym 

przewiduje się udzielenie odpowiedzi, stanowi podstawę do określenia terminu 

udzielenia odpowiedzi na wniosek. 

3.5.2. Przekazywanie wniosków 

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

bezzwłocznie przesłać go właściwemu organowi w Państwa państwie członkowskim. 

Jeżeli właściwy organ nie jest zarejestrowany w IMI, należy przekazać 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 ustaje wszelka odpowiedzialność Państwa organu w odniesieniu do niego. 

Organ, który wysłał wniosek, zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, że 

odpowiedzi na wniosek ma udzielić inny organ.  

3.5.3. Dzielenie wniosków na części 

Jeżeli są Państwo w stanie udzielić odpowiedzi tylko na niektóre pytania zawarte we 

wniosku, należy albo uzyskać wymagane informacje od właściwego organu w Państwa 

kraju, albo podzielić wniosek i wysłać odpowiednie pytania do innego organu. 

Organ, który wysłał wniosek, zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, że wniosek 

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

odpowiada już inny organ. 

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. Umożliwia to udzielenie w krótkim terminie 

odpowiedzi na niektóre pytania i przeznaczenie więcej czasu na bardziej pracochłonne 

pytania. 
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Podanie informacji wymaganych we wniosku jest obowiązkowe: jeżeli są Państwo 

w stanie udzielić odpowiedzi jedynie na niektóre pytania zawarte we wniosku, należy 

albo uzyskać wymagane informacje od właściwych organów w Państwa kraju, albo 

podzielić wniosek i wysłać odpowiednie pytania do innego organu lub do koordynatora. 

 

3.5.4. 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. Podczas przeglądania pytań kliknięcie na dane 

pytanie spowoduje wyświetlenie poniżej panelu z dowolnym tekstem dodanym przez 

organ, który wysłał wniosek, jeżeli taki tekst został dodany. 

Aby odpowiedzieć na wniosek, należy kliknąć „Edytuj odpowiedź”.  

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

Pojawi się w nim ponownie dane pytanie oraz dowolny tekst wprowadzony przez 

wysyłającego, jeżeli taki tekst został dodany, wraz z polami dostępnych odpowiedzi. 

Użytkownik może dokonać wyboru spośród gotowych odpowiedzi lub udzielić 

odpowiedzi w formie dowolnego tekstu. Niektóre odpowiedzi mogą generować kolejne 

pytania. 

W przypadku próby zapisania wniosku bez udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania 

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

i pytania bez odpowiedzi zostaną podświetlone na pomarańczowo. Można zignorować 

ostrzeżenia i zapisać wniosek bez udzielenia wszystkich wymaganych odpowiedzi. 

Można również wysłać wiadomość do organu, który wysłał wniosek, i załączyć wszelkie 

dokumenty potwierdzające, korzystając z przeznaczonej do tego zakładki. Zob. część 

3.8.3. 

W przypadku wniosku o wysłanie dokumentów zamiast udzielania odpowiedzi na 

pytania należy wskazać, czy byli Państwo w stanie wysłać dokumenty, wybierając 

odpowiednią informację z gotowej listy. Szczegółowe informacje na temat tego 

formularza znajdują się w części 2.6.  

3.5.5. Wysyłanie odpowiedzi 

Gdy odpowiedź jest gotowa, należy kliknąć „Wyślij”.  

 Jeżeli Państwa organ powiązany jest z więcej niż jednym koordynatorem ds. 

delegowania pracowników, system poprosi o wybranie właściwego 

koordynatora z listy.  

 Jeżeli wnioski Państwa organu zatwierdza koordynator, zostanie on 

powiadomiony drogą elektroniczną o konieczności zatwierdzenia odpowiedzi. 

 Jeżeli wnioski Państwa organu nie są zatwierdzane przez koordynatora, do 

organu wysyłającego zostanie natychmiast wysłana wiadomość e-mail 

z informacją o wysłaniu odpowiedzi. 
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3.6. Zamykanie wniosku 

Po stronie organu, który wysłał wniosek, zostaną Państwo powiadomieni drogą 

elektroniczną o udzieleniu odpowiedzi przez organ będący odbiorcą. Kopia tej 

wiadomości e-mail zostanie również wysłana na kontaktowy adres e-mail Państwa 

organu. Wniosek będzie można znaleźć na pulpicie pod nagłówkiem „Wnioski do 

zamknięcia”.  

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.  

Jeśli dodali Państwo do swojego wniosku załącznik i zadali związane z nimi pytania, 

proszę pamiętać o sprawdzeniu udzielonych odpowiedzi (oraz dodanych komentarzy).  

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

satysfakcjonująca, należy bezzwłocznie „przyjąć odpowiedź”. 

3.7. Występowanie o wyjaśnienia i udzielanie wyjaśnień 

Jeżeli po zapoznaniu się z odpowiedzią na wniosek potrzebują Państwo wyjaśnień 

dotyczących udzielonych odpowiedzi, można skorzystać z funkcji „Zwróć się 

o wyjaśnienie”. Pojawi się pole na dowolny tekst, w którym można wpisać prośbę 

o wyjaśnienie.  

Organ udzielający odpowiedzi zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, a prośba 

o wyjaśnienie pojawi się na pulpicie użytkowników pod nagłówkiem „Wnioski 

oczekujące na odpowiedź”.  

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, kto 

podjął to działanie, a także szczegóły dotyczące wnioskowanego wyjaśnienia. Można 

teraz dodać dowolny tekst uzupełniający uprzednio udzielone odpowiedzi oraz, 

w stosownych przypadkach, dodać dokumenty potwierdzające. Po udzieleniu 

wymaganych wyjaśnień należy kliknąć „Wyślij odpowiedź”. W konkretnych 

przypadkach pomocne może się okazać komunikowanie się z organem wysyłającym 

przez załączenie do wniosku wiadomości. 

Jeżeli organ, który wysłał wniosek, potrzebuje w rzeczywistości dodatkowych 

informacji, a nie wyjaśnienia, występujący w jego imieniu użytkownik musi kliknąć 

„Przyjmij odpowiedź” i wysłać nowy wniosek, korzystając z funkcji „Kopiuj” 

objaśnionej w części 3.8.4.  
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3.8. Inne funkcje ogólne dotyczące wniosków 

3.8.1. Tłumaczenie dowolnego tekstu  

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

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

Można również jednorazowo uzyskać tłumaczenie całego tekstu wniosku, korzystając 
z funkcji „Przetłumacz wszystko” u góry ekranu; cały dowolny tekst zostanie wtedy 
przetłumaczony na język użytkownika IMI (tzn. na język 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. 

3.8.2. Drukowanie danych zawartych we 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 
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”. 

3.8.3. Wiadomości i dokumenty potwierdzające (załączniki) 

Wszystkie wnioski IMI zawierają zakładkę służącą do przekazywania wiadomości 

i dokumentów potwierdzających (załączników). Zarówno organ wysyłający, jak i organ 

udzielający odpowiedzi mogą w każdym momencie dodać do wniosków wiadomości 

i dokumenty potwierdzające aż do momentu zamknięcia wniosku. 

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. Odbiorca może 

zwrócić się na przykład o podanie dodatkowych informacji dotyczących usługodawcy 

lub pracowników. 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. 

 Należy starać się nadawać dodawanym dokumentom znaczące nazwy 
wskazujące na ich treść. Tak jak w przypadku wszystkich pól na dowolny tekst 
widoczne jest tutaj pole języka, który w tym przypadku powinien odpowiadać 
językowi, w którym nadano nazwę. 
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 Przy przesyłaniu dokumentu należy również upewnić się, czy wybrano 
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 10 MB, a przesyłanie niektórych 
plików, takich jak pliki wykonywalne (.exe), jest niemożliwe. 

3.8.4. Kopiowanie wniosku 

Występując w imieniu organu wysyłającego wniosek albo organu udzielającego 

odpowiedzi mogą Państwo wykorzystać treść jednego wniosku do utworzenia kolejnego 

wniosku tego samego rodzaju, korzystając z funkcji „Kopiuj”. Funkcja ta może być 

przydatna na przykład w przypadku potrzeby wysłania drugiego wniosku dotyczącego 

tego samego usługodawcy i tych samych pracowników delegowanych lub w przypadku 

zamiaru zadania tych samych pytań co we wcześniejszym wniosku.  

Kopiowanie wniosku obejmuje te same kroki co tworzenie wniosku. Można 

modyfikować dane wprowadzone w poprzednim wniosku oraz dodawać lub usuwać 

pytania.  

Właściwy organ może skopiować wszelkie wysłane lub otrzymane wnioski bez względu 

na ich status. 

3.8.5. Funkcja „Skopiuj dane” 

Funkcja „Skopiuj dane” jest podobna do funkcji „Kopiuj”. Różnica polega na tym, że ta 

pierwsza umożliwia wykorzystanie treści jednego wniosku dotyczącego delegowania 

pracowników do utworzenia nowego wniosku innego rodzaju. Można na przykład 

otworzyć wniosek w trybie pilnym dotyczący miejsca prowadzenia działalności w celu 

utworzenia bardziej szczegółowego wniosku dotyczącego delegowania lub warunków 

pracy. W zależności od przyznanych praw dostępu użytkownik może skopiować dane 

zawarte we wniosku o informacje w celu utworzenia wniosku dotyczącego 

powiadomienia o decyzji w sprawie nałożenia kary lub grzywny, lub odwrotnie. 

Do nowego formularza można oczywiście skopiować tylko elementy wspólne dla obu 

formularzy, a wszelkie skopiowane dane można modyfikować.  

Funkcję „Skopiuj dane” można wykorzystać do każdej wymiany informacji dotyczących 

delegowania pracowników. Umożliwia ona wygenerowanie nowej wymiany informacji 

z wykorzystaniem jednego z formularzy dotyczących delegowania pracowników 

spośród tych, do których użytkownik ma dostęp. 

3.9. Monitorowanie wniosków 

Wnioski można pobierać na trzy różne sposoby: 

1. Na pulpicie znajduje się wykaz liczby wniosków oczekujących na podjęcie 

działań, podzielonych według statusu. Wyszczególnione są tam na przykład 

liczby wersji roboczych wniosków, wniosków do przyjęcia, wniosków, na które 

należy udzielić odpowiedzi, oraz wniosków do zamknięcia. Po kliknięciu na 

wyświetloną liczbę pojawia się nowa zakładka, w której znajduje się lista 

wniosków o danym statusie. 
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2. W przypadku otrzymania powiadomienia pocztą elektroniczną 

o konieczności podjęcia działań w związku z wnioskiem, można kliknąć na 

numer wniosku podany w wiadomości e-mail, co spowoduje uruchomienie 

strony logowania do systemu IMI. Wniosek zostanie wyświetlony zaraz po 

zalogowaniu. Jeżeli użytkownik jest już zalogowany w systemie IMI, wniosek 

wyświetli się w nowej zakładce. 

3. Można też skorzystać z jednej z dwóch możliwości wyszukiwania wniosków 

dostępnych po wybraniu w menu „Wnioski (nowe formularze)”:  

 Wyszukaj wszystkie wnioski: ta opcja menu zawiera szeroką gamę 

kryteriów wspólnych dla wszystkich wniosków: numer wpisu, status 

wniosku, zakres terminów udzielenia odpowiedzi, zakres terminów 

wysłania itp.  

 Wyszukaj wnioski wg formularza: tę opcję należy wybrać do pobrania 

wniosków określonego rodzaju np. wniosków dotyczących warunków pracy. 

Wyszukiwanie to obejmuje te same kryteria co poprzednie oraz kryteria 

wyszukiwania usługodawcy. 

3.10. Powiadomienia dotyczące wniosków wysyłane pocztą 

elektroniczną 

W przypadku wysłania nowego wniosku lub podjęcia działania dotyczącego wcześniej 

utworzonego wniosku zainteresowani użytkownicy otrzymują automatyczne 

powiadomienia pocztą elektroniczną. 

 W przypadku wysłania nowego wniosku wiadomość e-mail wysyłana jest 

do: 

a) wszystkich osób zajmujących się wnioskami w organie udzielającym 

odpowiedzi,  

b) na funkcyjną skrzynkę pocztową organu udzielającego odpowiedzi 

przypisaną do danego modułu. 

 W przypadku podjęcia działania dotyczącego wcześniej utworzonego 

wniosku wiadomość e-mail wysyłana jest do: 

a) ostatniego użytkownika, który podjął działanie dotyczące wniosku 

w drugim organie, którego sprawa dotyczy,  

b) na funkcyjną skrzynkę pocztową drugiego organu przypisaną do 

danego modułu. 
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4. Moduł do informowania o nieprawidłowościach 

Ten moduł zawiera tylko jeden formularz. Pozwala on organowi w jednym państwie 

członkowskim poinformować bez zbędnej zwłoki o możliwych nieprawidłowościach 

oraz przekazywać informacje z nimi związane państwu członkowskiemu, którego 

sprawa dotyczy, zgodnie z art. 7 ust. 4 dyrektywy w sprawie egzekwowania. 

Wiadomość ta stanowi w języku systemu IMI „powiadomienie”, jest zatem dostępna za 

pośrednictwem menu „Ostrzeżenia i powiadomienia”.  

Ma ona taką samą strukturę jak pozostałe formularze dotyczące delegowania 

pracowników, z zakładkami zawierającymi szczegółowe dane dotyczące 

przedsiębiorstwa delegującego oraz pracowników delegowanych. W zakładce 

dotyczącej przekazywanych „Faktów i nieprawidłowości” wysyłający:  

 wybiera rodzaj nieprawidłowości z listy rozwijanej. W przypadku wyboru 

nieprawidłowości dotyczących „Nieprzestrzegania warunków zatrudnienia 

w państwie przyjmującym” lub „Nieprzestrzegania wymogów 

administracyjnych w państwie przyjmującym” wyświetlane są podwykazy 

warunków i wymogów; 

 wprowadza opis faktów i okoliczności w polu na dowolny tekst. 

W zakładce „Fakty i nieprawidłowości” można również zamieścić dokumenty 

potwierdzające.  

Podobnie jak w przypadku wszystkich powiadomień IMI wiadomość ta jest wysyłana 

wszystkim koordynatorom w wybranym państwie członkowskim będącym odbiorcą.  

Wiadomość pozostaje otwarta w ciągu 90 dni po wysłaniu. W okresie tym wysyłający 

i odbiorcy mogą prowadzić wymianę wiadomości na temat powiadomienia.  

W okresie tym koordynatorzy będący odbiorcami mogą skorzystać z funkcji „Roześlij”, 

aby udostępnić powiadomienie innym organom w tym samym państwie członkowskim, 

którym przyznano dostęp do modułu informowania o nieprawidłowościach.  

Ogólne funkcje: kopiuj, kopiuj dane, wycofaj, przetłumacz wszystko i drukuj, opisane 

w części 3, są również dostępne w ramach tego rodzaju wymiany informacji.  
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5. Dodatkowe źródła informacji 

STRONA INTERNETOWA IMI: 

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

KRAJOWI KOORDYNATORZY SYSTEMU IMI: 

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

DZIAŁ POMOCY TECHNICZNEJ IMI: 

imi-helpdesk@ec.europa.eu  

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

