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Wprowadzenie 

„[...] swobodny przepływ obywateli UE i członków ich rodzin utrudnia tylko jedna 

praktyczna bariera, a mianowicie problemy administracyjne związane z otrzymaniem 

osobistego numeru identyfikacyjnego od Szwedzkiego Urzędu Skarbowego, co stanowi 

poważną przeszkodę w codziennym życiu w szwedzkim społeczeństwie”1. 

 

Otrzymane petycje dotyczą zarzutu naruszenia swobody przemieszczania się obywateli UE, a 

dokładniej przepisów dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 

kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego 

przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. W szczególności 

składający petycję nie zostali zarejestrowani w szwedzkiej ewidencji ludności, w związku z 

czym nie otrzymali osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN), który jest konieczny do 

uzyskania dostępu do licznych usług mających związek z codziennym życiem obywateli 

Szwecji. 

 

Niektóre petycje omówiono na posiedzeniu Komisji w dniu 14 lipca 2015 r. Podjęto decyzję, 

że petycje pozostaną otwarte do czasu uzyskania dalszych informacji od Komisji 

Europejskiej. Po tym posiedzeniu do PE wpłynęły jeszcze trzy petycje dotyczące tej samej 

kwestii. Po otrzymaniu od Komisji nowych informacji (zob. w załączeniu) Komisja Petycji 

postanowiła zorganizować wizytę informacyjną w Sztokholmie.   

Oprócz petycji, które wpłynęły do Parlamentu Europejskiego, Komisja otrzymała wiele skarg 

w tej samej sprawie od obywateli UE, a ponadto kwestia ta jest regularnie poruszana w 

serwisach SOLVIT i Twoja Europa – Porady. 

Służby Komisji przeprowadziły kompleksową ocenę zgodności szwedzkiego systemu 

ewidencjonowania ludności z przepisami UE dotyczącymi podstawowych wolności, 

zwłaszcza z art. 21, 22, 45, 49 i 56 TFUE oraz ze stosownym prawem wtórnym, w tym z 

przepisami dyrektywy 2004/38/WE. Komisja przystąpiła do rozmów ze Szwecją na temat 

numeru PIN w styczniu 2015 r., po czym w październiku 2016 r. uruchomiono procedurę EU 

Pilot. 

Jak przypomnieli członkowie delegacji, prawo obywateli UE i ich rodzin do swobodnego 

przemieszczania się i pobytu w dowolnym państwie UE stanowi jedną z czterech 

podstawowych swobód przewidzianych w traktatach UE oraz zasadniczy warunek 

prawidłowego działania rynku wewnętrznego.    

Państwa członkowskie muszą zapewnić praktyczne rozwiązania służące przestrzeganiu 

podstawowych praw obywateli UE, a wzajemność w stosunkach państw członkowskich ma w 

                                                 
1Przeszkody w prawie do swobodnego przemieszczania się i pobytu dla obywateli UE i ich rodzin – 

sprawozdanie na temat Szwecji, Parlament Europejski, czerwiec 2016 r., dostępne na stronie: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556966/IPOL_STU(2016)556966_EN.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556966/IPOL_STU(2016)556966_EN.pdf
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tym kontekście zasadnicze znaczenie.   

 

Szwedzki system identyfikacji osobistej 

Osobisty numer identyfikacyjny (personnummer) – szwedzki krajowy numer 

identyfikacyjny – wprowadzono w 1947 r. Numery wydaje Szwedzki Urząd Skarbowy 

(Skatteverket) w ramach ewidencji ludności (Folkbokföring).  

Powiązanie osoby z danym numerem identyfikacyjnym ustanawia się przez rejestr publiczny i 

dokumenty tożsamości, jak również wtórnie przez powszechne stosowanie numeru w różnych 

kontaktach z organami władz, szkołami, uczelniami, przedsiębiorstwami (banki, firmy 

ubezpieczeniowe itd.).  

W przypadku obywateli i innych osób urodzonych w Szwecji numer identyfikacyjny wydaje 

się wkrótce po tym, jak narodziny dziecka zostaną zgłoszone (zazwyczaj) przez rodziców i 

pracowników służby zdrowia. W wyjątkowych przypadkach numer można zmienić na 

późniejszych etapach życia, zazwyczaj z powodu błędu w dacie urodzenia lub rejestracji płci 

dziecka. Jeśli określona osoba poddaje operacji całkowitej zmiany płci, numer seryjny 

zmienia się tak, aby dostosować go do nowej płci danej osoby (zmiana dziewiątej cyfry, która 

określa płeć).  

Osoba z prawem pobytu może mieszkać w Szwecji, nie posiadając dokumentu pobytowego. 

Ma to na celu ułatwienie swobodnego przemieszczania się na terytorium UE. Prawo pobytu 

oraz możliwość umieszczenia w ewidencji ludności i otrzymania osobistego numeru 

identyfikacyjnego (PIN) oferuje się każdemu obywatelowi EOG spełniającemu dowolne z 

następujących kryteriów: 

• osoba pracująca, świadcząca usługi lub posiadająca własne przedsiębiorstwo w 

Szwecji; 

• osoba zarejestrowana jako student uznanej instytucji oświatowej w Szwecji i 

posiadająca kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne; 

• osoby posiadające dostateczne aktywa do utrzymania siebie i swojej rodziny oraz 

zapewnienia sobie i swojej rodzinie kompleksowego ubezpieczenia zdrowotnego, tak 

aby móc przebywać w Szwecji. 

Ponadto należy udokumentować, że planowana praca lub kształcenie ma trwać co najmniej 

rok. Obywatele UE mają niekiedy problemy z przedstawieniem takiego dowodu.  

Obywatel UE poszukujący pracy może mieć prawo pobytu w Szwecji, ale nie może zostać na 

tej podstawie umieszczony w szwedzkiej ewidencji ludności. Przyczyną takiego stanu rzeczy 

jest fakt, że obywatel UE ma absolutne prawo pobytu w Szwecji przez maksymalnie sześć 

miesięcy. 

Członkowie rodzin obywateli EOG z prawem pobytu mogą mieć również prawo pobytu i nie 

potrzebują w tym przypadku dokumentu pobytowego. 
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Teoretycznie dla osób, które przebywają w Szwecji krócej niż rok i nie mogą zostać wpisane 

do szwedzkiej ewidencji ludności z numerem PIN, istnieje numer identyfikacyjny innego 

rodzaju: numer koordynacyjny (samordningsnummer). Ten numer również wydaje Urząd 

Skarbowy, ale wyłącznie na wniosek organu instytucjonalnego. Wykorzystywany jest do 

kontaktów konkretnej osoby z organem, który w innej sytuacji wymagałby okazania 

osobistego numeru identyfikacyjnego, przykładowo w przypadku osób posiadających w 

Szwecji główne miejsce zamieszkania krócej niż rok lub niezamieszkujących w tym państwie 

w ogóle, które niemniej muszą utrzymywać kontakty z organami władzy, np. osób 

posiadających na własność domek letniskowy lub obywateli Szwecji, którzy nigdy nie 

mieszkali w Szwecji. Ograniczenia dotyczące takiego numeru koordynacyjnego skutkują 

jednak problemami w praktyce.  

Osoby, które nie posiadają szwedzkiego osobistego numeru identyfikacyjnego czy numeru 

koordynacyjnego, ale muszą mieć zapewnioną opiekę zdrowotną, np. zagraniczni turyści, 

osoby nieprzytomne, noworodki wymagające szczególnej opieki (zdrowe noworodki wpisuje 

się do dokumentacji medycznej matki) i inne osoby (np. osoby wymagające szczególnej 

ochrony prywatności, jak w przypadku testów na obecność wirusa HIV) otrzymają numer 

rezerwowy (reservnummer), który jest tymczasowy i wykorzystywany wyłącznie na potrzeby 

opieki zdrowotnej.  

Wizyta informacyjna umożliwiła wymianę informacji z właściwymi organami szwedzkimi na 

temat problemów, z jakimi zmagają się niektórzy obywatele UE w kwestii ich prawa pobytu 

w Szwecji oraz na temat możliwości udoskonalenia przedstawionego wyżej systemu, tak aby 

zapewnić lepsze przestrzeganie podstawowej swobody przemieszczania się obywateli UE w 

Szwecji.   

Petycje i składający petycje 

Petycje: nr 1098/2010, którą złożył obywatel Niemiec, w sprawie dyskryminowania 

obywateli UE przez organy szwedzkie;  

nr 1183/2010, którą złożył obywatel Niemiec, w sprawie konieczności uzyskania osobistego 

numeru ewidencyjnego w Szwecji; 

nr 1289/2012, którą złożyła obywatelka Zjednoczonego Królestwa, w sprawie naruszenia jej 

prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium UE; 

nr 0902/2015, którą złożył obywatel Hiszpanii, w sprawie wymogów dotyczących pobytu 

obywateli państw członkowskich UE w Szwecji; 

nr 0299/2016, którą złożył obywatel Niemiec, w sprawie dyskryminacji obywateli UE w 

Szwecji z powodu odmowy wydania osobistego numeru identyfikacyjnego przez organy;  

nr 1323/2016, którą złożył obywatel Niemiec, w sprawie legitymacji elektronicznej w 

Szwecji. 

Składający petycje to właściciele nieruchomości w Szwecji, którzy tam nie przebywają na 

stałe, lub osoby mające współmałżonka czy partnera będącego obywatelem Szwecji. Nie 

mogą uzyskać osobistego numeru identyfikacyjnego, w związku z czym nie mają też dostępu 
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do niektórych usług i nie mogą w pełni korzystać z przysługujących im praw legalnych 

rezydentów.   

Podsumowanie spotkań 

Wizyta informacyjna odbyła się we wtorek 21 lutego i trwała od godz. 9.00 do 17.00. Celem 

wizyty było uzyskanie przez członków Komisji Petycji wchodzących w skład delegacji 

lepszego wglądu w sytuację dzięki skonsultowaniu się z przedstawicielami różnych służb 

szwedzkiej administracji, którzy otwarcie podzielili się swoimi doświadczeniami i opiniami.  

 

I. Problem z informacją.  

 

Jak już wspomniano we wprowadzeniu, numery identyfikacyjne wydaje Szwedzki Urząd 

Skarbowy (Skatteverket), wchodzący w zakres ewidencji ludności (Folkbokföring) i 

podlegający Ministerstwu Finansów.  

 

Delegacja spotkała się z przedstawicielami Ministerstwa Finansów oraz różnych organów 

wchodzących w skład Ministerstwa Finansów, które zajmują się sprawami podniesionymi w 

petycjach. Najpierw spotkała się z przedstawicielami Ministerstwa – Marią Åhrling i 

Frankiem Waltersonem oraz z przedstawicielami Urzędu Skarbowego – Håkanem Nilssonem 

i Ingegerd Widell. Członkowie delegacji spotkali się również z Moniką Johansson, zastępcą 

dyrektora Wydziału Bankowości w Departamencie Instytucji i Rynków Finansowych, w celu 

dokładniejszego omówienia kwestii dostępu do rachunków bankowych w Szwecji. 

 

Szwedzki system funkcjonuje dobrze, jeśli chodzi o identyfikację stałych rezydentów. Osoba 

spełniająca wymienione wyżej kryteria nie ma problemów z uzyskaniem numeru i w 

konsekwencji z dostępem do wszystkich usług na takich samych warunkach jak obywatele 

Szwecji. Podstawowym problemem pozostaje dowód potwierdzający pobyt powyżej jednego 

roku oraz, w przypadku osób nieaktywnych zawodowo, dowód potwierdzający zdolność do 

samodzielnego utrzymania się (zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy „Wszyscy obywatele 

Unii posiadają prawo pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego przez okres 

dłuższy niż trzy miesiące, jeżeli posiadają wystarczające zasoby dla siebie i członków ich 

rodziny, aby nie stanowić obciążenia dla systemu pomocy społecznej przyjmującego państwa 

członkowskiego w okresie pobytu, oraz są objęci pełnym ubezpieczeniem zdrowotnym w 

przyjmującym państwie członkowskim”).  

 

System ten nie działa jednak najlepiej, jeśli chodzi o identyfikację osób niebędących stałymi 

rezydentami oraz obywateli spoza UE, a procedura wydawania numerów koordynacyjnych i 

ich stosowania wymaga usprawnienia. Częściowym wytłumaczeniem niedoskonałości 

systemu jest coraz większa mobilność obywateli UE. 

 

Jeśli obywatelowi UE odmawia się umieszczenia w ewidencji, nie oznacza to, że taka osoba 

nie może przebywać w Szwecji, a w ramach ewidencji ludności nie prowadzi się kontroli 

prawa pobytu. W wymiarze praktycznym osoba taka nie będzie miała dostępu do szeregu 

usług i nie będzie mogła korzystać ze swojego pobytu w Szwecji na równych prawach ze 

szwedzkimi obywatelami.  
   

Uzyskawszy informację na temat niektórych konkretnych problemów, z jakimi zmagali się 

składający petycję (np. związanych z otwarciem rachunku bankowego, otrzymaniem numeru 



 

PE601.199v03-00 6/12 CR\1127097PL.docx 

PL 

telefonu komórkowego, zarejestrowaniem się w ośrodku sportu czy bibliotece itd.), organy 

wyjaśniły, że nie ma żadnego prawnego wymogu posiadania osobistego numeru 

identyfikacyjnego w celu uzyskania dostępu do tego rodzaju usług. Na tej podstawie można 

wysnuć wniosek o braku informacji na temat przepisów prawa, które dotyczą obu stron: 

obywateli UE i szwedzkich podmiotów prywatnych, takich jak banki czy operatorzy 

telefoniczni. Fakt korzystania w praktyce przez prywatne podmioty z numeru PIN do celów 

identyfikacji osoby/klienta nie może być akceptowany jako wymóg, jeśli nie ma takich 

przepisów prawa, a usługodawców należy poinformować, że do identyfikacji wystarcza 

dowód tożsamości.  Podmioty prywatne należy też w większym stopniu informować o 

istnieniu numeru koordynacyjnego – który wygląda nieco inaczej niż numer PIN – jak 

również o tym, że numer ten jest ważny. 

 

Poczyniono uwagę o braku konkretnego przepisu prawa przewidującego sankcje wobec 

podmiotów prywatnych, które w sposób nieuzasadniony prawem domagają się osobistego 

numeru identyfikacyjnego w celu udostępnienia ich usług.  

 

Bezspornie potrzebne są wytyczne dla obywateli, organów publicznych i podmiotów 

prywatnych w celu usprawnienia ich współpracy i tym samym funkcjonowania całego 

systemu, co ułatwi swobodny przepływ obywateli UE. Należy usprawnić, doprecyzować i 

szeroko upowszechnić informacje o numerze koordynacyjnym z uwagi na nieco inną 

konstrukcję tego numeru w porównaniu z konstrukcją numeru PIN, co kilkakrotnie 

powodowało wątpliwości co do autentyczności numeru koordynacyjnego. 

 

Trzeba poprawić informację nie tylko o tym, kiedy wymagany jest „personnummer”, ale 

również informację dotyczącą numeru koordynacyjnego oraz środków dochodzenia roszczeń 

w przypadku nieuzasadnionych prawem żądań lub opóźnień w rejestracji.      

 

Jeśli chodzi o środki dochodzenia roszczeń przez obywateli UE, którzy doświadczyli 

nieuzasadnionego prawem żądania, istnieje kilka możliwości. W takich sytuacjach obywatele 

powinni mieć możliwość skorzystania z procedury wewnętrznej zainteresowanego podmiotu 

prywatnego, odwołując się na przykład do działu obsługi klienta w banku. Wśród możliwości 

przywołano również – obok Krajowej Rady ds. Sporów Konsumenckich (ARN)1 – 

szwedzkiego rzecznika praw konsumenta.  Czas od złożenia skargi do chwili podjęcia decyzji 

wynosi zazwyczaj około sześciu miesięcy. Zachodzi więc konieczność skrócenia czasu 

rozstrzygania sporów w przypadku rezydentów krótkoterminowych lub osób przebywających 

nie na stałe, które nie posiadają numeru PIN.              
 

II. Dostęp do opieki zdrowotnej.    

 

Korzystanie ze swobody przemieszczania się jest niemożliwe bez ochrony praw w zakresie 

zabezpieczenia społecznego osób przemieszczających się.  

 

Członkowie delegacji spotkali się również z Malin Skäringer i Christiną Janzon z 

Ministerstwa Zdrowia i Spraw Socjalnych, aby omówić sprawę dostępu do szwedzkiej opieki 

zdrowotnej w kontekście europejskim.    

                                                 
1 Organ publiczny funkcjonujący mniej więcej jak sąd, przy czym do jego podstawowych zadań należy 

rozstrzyganie sporów między konsumentami a podmiotami działającymi na rynku, wynikłych wskutek złożenia 

skargi przez konsumenta. Zanim skarga zostanie skierowana do ARN, podmiot działający na rynku musi ją w 

całości lub częściowo odrzucić (lub na nią w ogóle nie odpowiedzieć). Postępowanie w ARN jest bezpłatne.  
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Każde państwo członkowskie posiada własny system zabezpieczenia społecznego, 

skoordynowany z innymi systemami na poziomie UE za sprawą rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego1. Szwedzki system opieki zdrowotnej opiera się na 

pobycie, czyli wszystkie osoby przebywające (wprowadzone do ewidencji ludności) w 

Szwecji mają dostęp do takiej samej opieki zdrowotnej. 2.  W praktyce w Szwecji występował 

problem z powiązaniem przepisów w sprawie swobody przemieszczania się z przepisami 

rozporządzenia w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.   

 

Osoba niewpisana do szwedzkiej ewidencji ludności powinna mieć możliwość korzystania z 

europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego w celu otrzymania doraźnej podstawowej 

opieki zdrowotnej.  

 

Jeden ze składających petycję skarżył się, że właściwe organy szwedzkie nie chciały 

zaakceptować jego europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego.  

 

Komisja pozostaje w kontakcie ze szwedzkimi organami w związku z trudnościami, jakie 

napotykali obywatele UE i członkowie ich rodzin, chcąc uzyskać dostęp do systemu 

publicznej opieki zdrowotnej w Szwecji przed otrzymaniem numeru PIN.  W listopadzie 2012 

r. Komisja wszczęła w tej kwestii procedurę EU Pilot ze Szwecją.  W wyniku szczegółowych 

rozmów i dialogu na ten temat Szwecja ostatecznie wprowadziła zmiany do prawa krajowego, 

które weszły w życie 1 lutego 2016 r. Od tego czasu osoba podlegająca prawu Szwecji 

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 883/2004 może otrzymać zaświadczenie dające jej 

dostęp do takiej samej opieki zdrowotnej, z jakiej korzystają osoby wpisane do ewidencji 

ludności w Szwecji.  Z zaświadczenia można korzystać do czasu otrzymania numeru PIN.  

 

III. Nabywanie nieruchomości. 

 

Rejestracją prawa własności nieruchomości w Szwecji zarządzają służby Urzędu ds. 

Mapowania, Katastru i Ewidencji Gruntów (Lantmäteriet) podlegającego Ministerstwu 

Przedsiębiorczości i Innowacji. Członkowie delegacji spotkali się z Magdaleną Anderson, 

kierownikiem ds. rozwoju z ramienia urzędu, oraz z Rogerem Ekmanen, specjalnym doradcą 

w ministerstwie.   

 

W dziedzinie nabywania i rejestracji prawa własności również nie występują żadne 

szczególne problemy dla posiadaczy numeru PIN.  Różne informacje, które są wymagane do 

zarejestrowania nowego właściciela, można łatwo uzyskać. Tymczasem obywatel UE 

nieposiadający numeru PIN nie napotyka przeszkód w uzyskaniu prawa własności, ale w 

praktyce mogą pojawić się problemy.  

 

W obecnym systemie wskazano różne niedociągnięcia, a w szczególności: różne numery 

identyfikacyjne występujące w obszarze nieruchomości (np. numer okręgowy) oraz problem z 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0883-20140101&from=PL  

2 Należy mieć na uwadze, że każda rada regionu, władza lokalna lub gminna odpowiada za zarządzanie 

własnymi zasobami opieki zdrowotnej i ustalanie priorytetów w tym zakresie. W konsekwencji rodzaje usług 

opieki zdrowotnej mogą się różnić. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0883-20140101&from=PL
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uzyskaniem dostępu do adresu nabywców, jeśli nie posiadają oni numeru PIN (lub jeżeli nie 

pochodzą z państwa członkowskiego Rady Nordyckiej, które to państwa korzystają z 

pewnych ułatwień). 

 

Wśród możliwych rozwiązań wspomniano o systemie uproszczonym za sprawą koordynacji 

różnych rejestrów oraz stworzenia numeru koordynacyjnego jako niepowtarzalnego numeru 

referencyjnego.  Lepsza rejestracja nabywców zdecydowanie pomogłaby poprawić jakość 

systemu ewidencjonowania nieruchomości.  Można też rozważyć możliwość powiązania 

faktu nabycia prawa własności nieruchomości z otrzymaniem numeru koordynacyjnego.     

 

Jedną z głównych przeszkód w stworzeniu numeru koordynacyjnego jako narzędzia 

upraszczającego cały system jest brak możliwości wystąpienia przez indywidualną osobę o 

przyznanie numeru koordynacyjnego. Z takim wnioskiem może wystąpić organ publiczny.  

Wnioski i zalecenia 

Wnioski  

Per Åsling i Jörgen Hellman, odpowiednio przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji 

ds. Opodatkowania w szwedzkim parlamencie (Riksdag), oraz Ann-Marie Wallin i Olof 

Åkereén reprezentujący Sekretariat Komisji potwierdzili polityczną wolę rozwiązania 

problemów przedstawionych w petycjach. Przyznali, że należy wprowadzić bardziej 

elastyczny i mniej czasochłonny system.  

Podczas rozmowy z członkami delegacji Peter Gerlach, kierownik kadr w Ministerstwie 

Finansów, potwierdził gotowość szwedzkich organów do działań w kwestiach podniesionych 

w petycjach oraz wyraził żal z powodu problemów, których doświadczyli europejscy 

obywatele, korzystając z prawa do swobody przemieszczania się w UE.   

Potwierdziwszy praktyczne trudności, z jakimi zmagają się obywatele UE w Szwecji, organy 

krajowe przystąpiły do poszukiwania skutecznych sposobów usprawnienia systemu.  

Po pierwsze, jak już wyżej wspomniano, należy zapewnić lepsze informowanie zarówno 

przemieszczających się obywateli UE, jak i szwedzkich podmiotów prywatnych, jeśli chodzi 

o przepisy prawa dotyczące osobistego numeru identyfikacyjnego. . Podmioty prywatne 

należy informować, że w wielu sytuacjach rutynowo wykorzystywany numer PIN nie jest 

wymagany na mocy prawa. Należy też usprawnić komunikację i koordynację działań różnych 

zaangażowanych służb administracyjnych, głównie w celu skrócenia czasu oczekiwania na 

numery identyfikacyjne, który w ostatnich latach wydłużył się.    

Jako potencjalne rozwiązanie należy też rozważyć możliwość wymiany najlepszych 

praktyk z państwami członkowskimi Rady Nordyckiej. Mając na uwadze, że większość 

państw członkowskich Rady Nordyckiej korzysta z podobnego systemu osobistych numerów 

identyfikacyjnych, zaproponowano zapoczątkowanie wymiany opinii w ramach Rady 

Nordyckiej, tak aby ustalić, w jaki sposób inne państwa unikają problemów występujących w 

Szwecji.      

I w końcu, aby skutecznie ograniczyć przeszkody, z jakimi dotychczas zmagają się obywatele 
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UE niebędący stałymi rezydentami Szwecji, rozważa się stworzenie numeru koordynacyjnego 

z łatwiejszym i szybszym dostępem.  Aby zrealizować ten zamiar, organy rozważają 

ewentualne dostosowanie prawa, które umożliwiłoby większej liczbie obywateli uzyskiwanie 

numeru koordynacyjnego od Urzędu Skarbowego. 

 

Ujmując ogólniej, dostęp do osobistych numerów identyfikacyjnych może też ułatwić 

wdrożenie do lutego 2018 r. rozporządzenia (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym. Podstawowym celem tego rozporządzenia jest rozwiązanie problemu 

niedostatecznej interoperacyjności transgranicznej w zakresie krajowych elektronicznych 

dokumentów tożsamości – co do tej pory uniemożliwiało obywatelom i przedsiębiorstwom 

pełne korzystanie z jednolitego rynku treści cyfrowych – jak również dostarczenie państwom 

członkowskim wspólnej podstawy prawnej. Utworzono sieć współpracy będącą 

mechanizmem współpracy państw członkowskich na rzecz zapewnienia interoperacyjności i 

bezpieczeństwa ich systemów tożsamości elektronicznej. Zapewnia ona forum obejmujące 

systematyczne spotkania, podczas których państwa członkowskie mogą wymieniać ważne 

informacje, doświadczenia i dobre praktyki. 

Zalecenia  

Mając na uwadze wszystkie powyższe rozważania i potwierdzając, że swoboda 

przemieszczania się obywateli UE stanowi filar Unii Europejskiej, Komisja Petycji kieruje do 

odpowiedzialnych organów krajowych oraz Komisji następujące zalecenia: 

1. z zadowoleniem przyjmuje polityczną gotowość do znalezienia rozwiązań problemów 

podniesionych w petycjach, wykazaną w trakcie wizyty informacyjnej przez władze 

szwedzkie, oraz wzywa władze szwedzkie do nawiązania bliższego dialogu z Komisją; 

2. z zadowoleniem przyjmuje zmiany w prawie, które weszły w życie dnia 1 lutego 2016 r. i 

które ułatwiają obywatelom UE dostęp do szwedzkiej opieki zdrowotnej za sprawą krajowego 

zaświadczenia wydawanego obywatelom UE i członkom ich rodzin przed otrzymaniem 

numeru PIN; 

3. wzywa władze szwedzkie, aby bez dalszej zwłoki zaproponowały i wdrożyły konkretne 

rozwiązania administracyjne i prawne w reakcji na trudności dotyczące swobodnego 

przemieszczania się, opisane przez obywateli UE w petycjach do Parlamentu Europejskiego i 

w skargach do Komisji Europejskiej; 

4. zachęca szwedzkie organy do dalszego działania na rzecz uproszczenia i zwiększenia 

skuteczności systemu wydawania numerów identyfikacyjnych, takich jak numer 

koordynacyjny, zwłaszcza rezydentom krótkoterminowym i osobom nieprzebywającym na 

stałe; 

5. podkreśla, że należy wzmocnić bezpośrednie środki dialogu z obywatelami, co stanowiłoby 

strategię służącą zaspokojeniu potrzeby efektywnej rozmowy, oraz zachęca władze 

szwedzkie, aby to uczyniły;  

6. wzywa szwedzkie organy do podjęcia działań na rzecz skrócenia czasu oczekiwania na 
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numer identyfikacyjny przez osoby nowo przybyłe; 

7. apeluje do władz szwedzkich, by zwiększyły swoje zaangażowanie przez niezwłoczne 

rozpoczęcie kampanii informacyjnych skierowanych do podmiotów publicznych i 

prywatnych, które zajmują się kontaktami z osobami nowo przybyłymi; 

8. apeluje do szwedzkich organów, by zapewniły obywatelom UE przemieszczającym się lub 

przebywającym w Szwecji czytelne i łatwo dostępne informacje na temat tego, kto może 

otrzymać numer identyfikacyjny i w jaki sposób można otrzymać taki numer;   

9. zaleca, by wprowadzono usprawnienia w obszarze informacji udzielanych obywatelom UE 

na temat sposobów składania skarg lub odwołań od decyzji podmiotów prywatnych, które 

niesłusznie żądają osobistego numeru identyfikacyjnego od obywateli UE; 

10. popiera pomysł umożliwienia indywidualnym osobom samodzielnego ubiegania się o 

numer koordynacyjny bez pośrednictwa organu publicznego, tak aby więcej osób mogło taki 

numer otrzymać;  

11. zachęca szwedzkie organy do wymiany najlepszych praktyk związanych z numerami 

identyfikacyjnymi z państwami członkowskimi Rady Nordyckiej;   

12. zwraca się do Komisji o dalsze monitorowanie prawnych i praktycznych usprawnień w 

szwedzkim systemie osobistych numerów identyfikacyjnych dla obywateli UE oraz o 

informowanie Komisji Petycji o ważnych zmianach w obszarze swobodnego przemieszczania 

się obywateli UE; 

13. podkreśla znaczenie wydanych przez Komisję wytycznych w odniesieniu do 

kompleksowego ubezpieczenia zdrowotnego1 w brzmieniu: „Należy uznać zasadniczo każdy 

rodzaj ubezpieczenia, publicznego lub prywatnego, zawartego w przyjmującym państwie 

członkowskim lub innym miejscu, jeśli zapewnia ono szeroki zakres ochrony i nie stanowi 

obciążenia dla finansów publicznych przyjmującego państwa członkowskiego. Państwa 

członkowskie, oceniając zakres ochrony ubezpieczenia pod kątem swoich finansów 

publicznych, muszą respektować ograniczenia nałożone przez prawo wspólnotowe i 

postępować zgodnie z zasadą proporcjonalności”;  

 

14. z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania 

rozporządzenia (WE) nr 883/20042;  

 

15. z zadowoleniem przyjmuje wejście w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z 

rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego 

rachunku płatniczego, mającej uprościć dostęp i ułatwić obywatelom UE korzystanie z 

podstawowej swobody przemieszczania się;   

 

                                                 
1 COM (2009)0313 
2 COM (2016)0815 
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Załącznik 1: Streszczenie otrzymanych petycji 

• Petycje nr 1098/2010, którą złożył obywatel Niemiec, w sprawie dyskryminowania 

obywateli UE przez organy szwedzkie 

Składający petycję posiada w Szwecji nieruchomość leśną, jednak spędza w tym kraju tylko 

pół roku kalendarzowego. Z związku z tym organy nie przydzieliły mu standardowego 

numeru ewidencji ludności. Numer ten jest absolutnie niezbędny przy przeprowadzaniu 

wszelkich oficjalnych działań w Szwecji, np. przy otwieraniu rachunku bankowego, wykupie 

abonamentu telefonicznego, a nawet dostępie do strony internetowej administracji leśnej, 

co ma dla składającego petycję zasadnicze znaczenie. Składający petycję wskazuje, że w ten 

sposób ogranicza się jego swobodę przemieszczania się i przedsiębiorczości. 

• Petycja nr 1183/2010, którą złożył obywatel Niemiec, w sprawie konieczności 

uzyskania osobistego numeru ewidencyjnego w Szwecji 

Składający petycję wyraża ubolewanie w związku z tym, że nie jest w stanie uzyskać 

osobistego numeru ewidencyjnego w Szwecji, gdzie posiada nieruchomość. Bez osobistego 

numeru ewidencyjnego składający petycję nie może otworzyć rachunku bankowego ani 

wykupić abonamentu na telefon stacjonarny bądź komórkowy. 

• Petycja nr 1289/2012, którą złożyła obywatelka Zjednoczonego Królestwa, w sprawie 

naruszenia jej prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium UE 

Składająca petycję jest obywatelką brytyjską mieszkającą w Szwecji oraz będącą w związku 

małżeńskim z obywatelem Szwecji. Informuje, iż Szwedzki Urząd Skarbowy (Skatteverket) 

odmawia jej rejestracji, prawdopodobnie z powodu pomyłki administracyjnej. Uniemożliwia 

to składającej petycję dokonania rejestracji w szwedzkim zakładzie ubezpieczeń społecznych 

(Försäkringskassan), wskutek czego nie może korzystać ze świadczeń szwedzkiej opieki 

zdrowotnej. Składająca petycję twierdzi, że jest to naruszenie dyrektywy 2004/38/WE w 

sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i 

pobytu na terytorium państw członkowskich. Składająca petycję wniosła szereg skarg, w 

szczególności do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz do Komisji Europejskiej (podaje 

numery referencyjne SOLVIT oraz CHAP).   

• Petycja nr 0902/2015, którą złożył obywatel Hiszpanii, w sprawie wymogów 

dotyczących pobytu obywateli państw członkowskich UE w Szwecji 

Składający petycję skarży się, że organy szwedzkie wprowadzają szereg wymogów w 

zakresie składania wniosków o wydanie dokumentu pobytowego w Szwecji, które jego 

zdaniem są sprzeczne z prawem UE. Składający petycję, który mieszka w Szwecji z osobą 

będącą jego partnerem, przedłożył organom szwedzkim swoją europejską kartę ubezpieczenia 

społecznego, ale nie została ona przyjęta i zażądano złożenia formularza S1 (który ma 

zastosowanie do osób dojeżdżających do Szwecji do pracy oraz do emerytów). 

• Petycja nr 0299/2016, którą złożył obywatel Niemiec, w sprawie dyskryminacji 

obywateli UE w Szwecji z powodu odmowy wydania osobistego numeru identyfikacyjnego 

przez organy 
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Składający petycję, obywatel Niemiec, twierdzi, że jest ofiarą dyskryminacji w Szwecji ze 

względu na brak dostępu do szwedzkiego osobistego numeru identyfikacyjnego pomimo 

posiadania tam domów wakacyjnych od 1997 r. W 2013 r. otrzymał pozwolenie na pobyt 

stały w tym kraju, ale nadal nie może uzyskać tego numeru. W związku z tym nie może 

zarejestrować przedpłaconej karty do telefonu komórkowego, korzystać z niektórych portali 

internetowych szwedzkich organów i przedsiębiorstw lub nawet odbierać poczty. Składający 

petycję twierdzi, że w związku z tą rzekomą dyskryminacją nie może właściwie korzystać z 

prawa przysługującego mu na podstawie dyrektywy w sprawie porównywalności opłat za 

prowadzenie rachunku płatniczego, przenoszenia rachunku płatniczego i dostępu do 

podstawowego rachunku płatniczego (2013/139(COD)). Przekonał się o tym, gdy próbował 

otworzyć rachunek w banku FOREX i skontaktował się również z kilkoma innymi, ale został 

odrzucony ze względu na brak szwedzkiego osobistego numeru identyfikacyjnego i 

dokumentu tożsamości. Uważa, że szwedzkie organy nie transponowały dyrektywy UE do 

swojego prawa krajowego. 

 Petycja nr 1323/2016, którą złożył obywatel Niemiec, w sprawie legitymacji 

elektronicznej w Szwecji 

Składający petycję jest właścicielem nieruchomości w Szwecji i jest zobowiązany do płacenia 

podatków z tego tytułu, a także do utrzymywania kontaktów z różnymi organami. Jednak nie 

posiada on szwedzkiego osobistego numeru identyfikacyjnego i w rezultacie nie może 

otrzymać legitymacji elektronicznej umożliwiającej komunikację z tymi organami drogą 

elektroniczną. Nie ma zatem dostępu do wielu usług, takich jak internetowy dostęp do 

szwedzkich organów skarbowych, bankowości elektronicznej itp., i czuje się z tego powodu 

dyskryminowany.  

 


