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Dyskryminacja 
Discrimination
upośledzenie lub prześladowanie jednostek lub grup 
społecznych ze względu na przynależność rasową, 
narodowościową, wyznaniową i inne czynniki społeczne, 
związane na przykład z pochodzeniem społecznym lub 
płcią. Poprzez działania dyskryminujące jednostka ma 
mniejsze szanse dostępu na przykład do wykształcenia, 
zawodu, praw politycznych tylko z powodu 
przynależności do danej grupy, bez uwzględnienia 
indywidualnych kwalifikacji i zasług.

Zob. Encyklopedia powszechna, Tom II, Warszawa 2007, 
s. 140; Klaus, Wencel, „Dyskryminacja cudzoziemców w 
Polsce: diagnoza sytuacji”, s. 3, dostępne na 
http://www.interwencjaprawna.pl/docs/ARE-708-
dyskryminacja%20cudzoziemcow.pdf z 12.05.2010 r. 

impairment or persecution of individuals or 
social groups due to racial, national, religious or 
other social factors, such as social origin or 
gender. Through discriminating activities, the 
individual has less chance of access to, for 
example, education, profession, and political 
rights only because of belonging to a given 
group, without taking into account individual 
qualifications and merits.



Zasada niedyskryminacji/równego traktowania
The principle of non-discrimination / equal treatment

zakaz niekorzystnego traktowania 
podmiotów wyróżnionych na podstawie 
pewnej relewantnej cechy 
charakterystycznej, będącej 
niedozwolonym kryterium różnicującym 

zasada niedyskryminacji ma charakter 
negatywny (zakazowy), natomiast równego 
traktowania - pozytywny (nakazowy) 

prohibition of unfavorable treatment of entities 
distinguished on the basis of a relevant 
characteristic being an unlawful differentiating 
criterion

the principle of non-discrimination is negative 
(prohibitive), and equal treatment - positive 
(prescriptive)



Zasada niedyskryminacji/równego traktowania cudzoziemców
The principle of non-discrimination / equal treatment of 
foreigners

dyskryminacja rasowa, 

dyskryminacja etniczna, 

dyskryminacja ze względu na 
przynależność narodową, 

dyskryminacja ze względu na 
przynależność państwową, 

dyskryminacja religijna.

racial discrimination,

ethnic discrimination,

discrimination on the grounds of nationality,

discrimination on grounds of citizeship,

religious discrimination.



Cudzoziemiec w prawie Unii Europejskiej
A foreigner in European Union law
- obywatel Unii

- „ułomny” obywatel Unii

- obywatel państw trzeciego
◦ - członek rodziny obywatela Unii

◦ - uprzywilejowani obywatele państw trzecich

◦ - pozostali

- citizen of the Union

- „deficient" citizen of the Union

- a third-country national
• family member of a Union citizen

• privileged third-country nationals

• others



Obywatelstwo Unii
Citizenship of the Union
Artykuł 20 TFUE (dawny artykuł 17 TWE)

1. Ustanawia się obywatelstwo Unii. 
Obywatelem Unii jest każda osoba mająca 
obywatelstwo Państwa Członkowskiego. 
Obywatelstwo Unii ma charakter 
dodatkowy w stosunku do obywatelstwa 
krajowego, nie zastępując go jednak. 

2. Obywatele Unii korzystają z praw i 
podlegają obowiązkom przewidzianym w 
Traktatach. Mają między innymi prawo do: 

a) swobodnego przemieszczania się i 
przebywania na terytorium Państw 
Członkowskich; (…)

Article 20 TFEU

1. Citizenship of the Union is hereby established. 
Every person holding the nationality of a Member 
State shall be a citizen of the Union. Citizenship of the 
Union shall be additional to and not replace national 
citizenship. 

2. Citizens of the Union shall enjoy the rights and be 
subject to the duties provided for in the Treaties. They 
shall have, inter alia: 

(a) the right to move and reside freely within the 
territory of the Member States; (…)



Członek rodziny obywatela Unii
Art. 2 Dyrektywa 2004/38

2) "członek rodziny" oznacza:

a) współmałżonka;

b) partnera, z którym obywatel Unii zawarł zarejestrowany 
związek partnerski, na podstawie ustawodawstwa danego 
Państwa Członkowskiego, jeżeli ustawodawstwo przyjmującego 
Państwa Członkowskiego uznaje równoważność między 
zarejestrowanym związkiem partnerskim a małżeństwem, oraz 
zgodnie z warunkami ustanowionymi w odpowiednim 
ustawodawstwie przyjmującego Państwa Członkowskiego;

c) bezpośrednich zstępnych, którzy nie ukończyli dwudziestego 
pierwszego roku życia lub pozostają na utrzymaniu, oraz tych 
współmałżonka lub partnera, jak zdefiniowano w lit. b);

d) bezpośrednich wstępnych pozostających na utrzymaniu oraz 
tych współmałżonka lub partnera, jak zdefiniowano w lit. b);

Article 2 directive 2004/38

2) "Family member" means: 

(a) the spouse; 

(b) the partner with whom the Union citizen has contracted a 
registered partnership, on the basis of the legislation of a Member 
State, if the legislation of the host Member State treats registered 
partnerships as equivalent to marriage and in accordance with the 
conditions laid down in the relevant legislation of the host Member 
State; 

(c) the direct descendants who are under the age of 21 or are 
dependants and those of the spouse or partner as defined in point 
(b); 

(d) the dependent direct relatives in the ascending line and those of 
the spouse or partner as defined in point (b); 3) "Host Member 
State" means the Member State to which a Union citizen moves in 
order to exercise his/her right of free movement and residence.



„Ułomni” obywatele
„Deficient" citizen of the Union
Państwa nieczłonkowskie

Strefa Schengen

rynek wewnętrzny

Norwegia, Szwajcaria, Lichtenstain, Islandia

Non-member countries

Schengen zone

internal market

Norway, Switzerland, Lichtenstain, Iceland



Cudzoziemcy
Foreigners
osoby potrzebujące pomocy (migracja wymuszona)

◦ osoby ubiegające się o azyl 

◦ beneficjenci ochrony uzupełniającej 

◦ beneficjenci ochrony czasowej 

◦ uchodźcy 

◦ ofiary handlu ludźmi

imigracja legalna:
◦ rezydenci długoterminowi w UE 

◦ posiadacze niebieskiej karty UE i członkowie ich rodzin 

◦ pracownicy delegowani 

◦ naukowcy 

◦ studenci 

◦ pracownicy sezonowi 

◦ osoby przeniesione wewnątrz przedsiębiorstwa

imigracja nielegalna/ nieudokumentowana/ nieuregulowana
◦ przebywający nielegalnie obywatele krajów trzecich 

◦ przebywający nielegalnie obywatele krajów trzecich, których wydalenie 
odroczono 

Entieties in need of help (forced migration)
asylum seekers
beneficiaries of subsidiary protection
beneficiaries of temporary protection
Refugees
victims of human trafficking

legal immigration:
long-term residents in the EU
EU Blue Card holders and their family members
posted workers
scientists
students
seasonal workers
people transferred within the company

illegal immigration/ undocumented/ unregulated
illegally staying third-country nationals
illegally staying third-country nationals whose 

removal has been postponed



Swoboda przepływu osób
Free movement of persons
Art. 3 TUE

2. Unia zapewnia swoim obywatelom 
przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości bez granic wewnętrznych, w 
której zagwarantowana jest swoboda 
przepływu osób, w powiązaniu z właściwymi 
środkami w odniesieniu do kontroli granic 
zewnętrznych, azylu, imigracji, jak również 
zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Article 3 TEU

2. The Union shall offer its citizens an area of 
freedom, security and justice without internal 
frontiers, in which the free movement of persons 
is ensured in conjunction with appropriate 
measures with respect to external border controls, 
asylum, immigration and the prevention and 
combating of crime.



PWBiS, ewolucja
AFSJ, evolution
JAE

Traktat z Maastricht

Traktat Amsterdamski

Program z Tampere

Program haski

Program sztokholmski

SEA

Treaty of Maastricht

The Treaty of Amsterdam

Tampere program

The Hague Program

Stockholm program



PWBiS
Program z Tampere za podstawowy element PWBiS uznał „wolność”, którą traktował jako „kamień węgielny” dalszego 
procesu integracji europejskiej. Zgodnie z programem wolność w PWBiS rozumiana jest jako prawo do swobodnego 
poruszania się po terytorium całej Unii. Dlatego tworzenie PWBiS określa się również jako pochodną swobodnego 
przepływu osób . W literaturze przedmiotu  wyodrębniano dwa znaczenia pojęcia swoboda przemieszczania. Sensu sticto
oznaczała swobodę osiedlania się i podejmowania pracy. Do tego katalogu wydaje się właściwym dodanie, obok prawa 
podejmowania zatrudnienia, prawo korzystania z innych swobód personalnych rynku wewnętrznego. Swoboda sensu 
largo obejmowała prawo wjazdu i wyjazdu na terytorium państw członkowskich bez podlegania kontroli granicznej. W 
świetle orzecznictwa TSUE  można jednak wyróżnić swobodę przemieszczania się pracowników związaną z realizacją 
rynku wewnętrznego od swobody przemieszczania się osób. Ta druga ma podstawę w instytucji obywatelstwa UE i ze 
względu na inkorporowanie jej do KPP  ma walor prawa podstawowego. Dlatego swoboda przemieszczania się osób ma 
szerszy zakres od swobody przepływu pracowników. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości ma natomiast 
na celu realizację swobodnego przepływu osób niezależnie od wystąpienia przesłanki ekonomicznego uzasadnienia.

Jednocześnie swoboda przemieszczania się nie odnosi się tylko do obywateli Unii, ale także do podmiotów 
nieposiadających obywatelstwa unijnego . Precyzując pojęcie „wolności” odnosi się do każdego, kto znajduje się w 
granicach jurysdykcji państw członkowskich . Dlatego Program z Tampere wskazuje na politykę azylową i imigracyjną oraz 
system kontroli granic jako obszary zainteresowania. Należy tutaj podkreślić, iż zgodnie z obecnym brzmieniem TUE  
przestrzeń jest stanowiona dla obywateli Unii.

Wolność w PWBiS opiera się na wspólnych wartościach, takich jak prawa podstawowe, demokratyczne instytucje oraz 
zasada państwa prawa .



AFSJ
The Tampere program recognized the "freedom" as the basic element of the AFSJ, which he regarded as the 
"cornerstone" of the further process of European integration. According to the program, freedom in the AFSJ is 
understood as the right to move freely throughout the Union. Therefore, the creation of EFSJ is also referred to as a 
derivative of the free movement of people. 

In the literature on the subject, two notions of freedom of movement were distinguished. Sensu sticto meant the 
freedom to settle and take up work. It seems appropriate for this catalogue to add, along with the right to take up 
employment, the right to use other internal market freedoms. Freedom of sense largo included the right to enter and 
leave the territory of the Member States without being subject to border control. In the light of the CJEU jurisprudence, 
however, it is possible to distinguish the freedom of movement of employees related to the implementation of the 
internal market from the freedom of movement of persons. The latter has a basis in the institution of EU citizenship and 
because of its incorporation into the CPP, it has the value of a fundamental right. Therefore, the freedom of movement 
of persons has a wider scope than the freedom of movement of employees. In turn, the area of freedom, security and 
justice aims at the realization of the free movement of people irrespective of the existence of an economic justification.

At the same time, freedom of movement does not only apply to Union citizens, but also to entities that do not have EU 
citizenship. More precisely, the term "freedom" refers to anyone who is within the jurisdiction of the Member States. 
Therefore, the Tampere Program points to asylum and immigration policies and the border control system as areas of 
interest. It should be emphasized here that, in accordance with the present wording of the TEU, space is for citizens of 
the Union.

Freedom in the AFSJ is based on shared values such as fundamental rights, democratic institutions and the rule of law.



Dyskryminacja ze względu na pochodzenie rasowe lub
etniczne
Discrimination on grounds of racial or ethnic origin

zasada ogólna prawa unijnego

Artykuł 2 TUE

Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby 
ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak 
również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących 
do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w 
społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, 
sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. 

Artykuł 18 TFUE (dawny artykuł 12 TWE) 

W zakresie zastosowania Traktatów i bez uszczerbku dla postanowień 
szczególnych, które one przewidują, zakazana jest wszelka 
dyskryminacja ze względu na przynależność państwową. 

Artykuł 19 TFUE (dawny artykuł 13 TWE) 

1. Bez uszczerbku dla innych postanowień Traktatów i w granicach 
kompetencji, które Traktaty powierzają Unii, Rada, stanowiąc 
jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po 
uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może podjąć środki 
niezbędne w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na 
płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 

General principle of EU law

Article 2 TEU

The Union is founded on the values of respect for human dignity, 
freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for 
human rights, including the rights of persons belonging to 
minorities. These values are common to the Member States in a 
society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, 
solidarity and equality between women and men prevail.

Article 18 TFEU 

Within the scope of application of the Treaties, and without 
prejudice to any special provisions contained therein, any 
discrimination on grounds of nationality shall be prohibited.

Aricle 19 TFEU 

Without prejudice to the other provisions of the Treaties and 
within the limits of the powers conferred by them upon the 
Union, the Council, acting unanimously in accordance with a 
special legislative procedure and after obtaining the consent of 
the European Parliament, may take appropriate action to combat 
discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or 
belief, disability, age or sexual orientation. 



Dyskryminacja ze względu na pochodzenie rasowe lub
etniczne
Discrimination on grounds of racial or ethnic origin
Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 
2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego 
traktowania osób bez względu na pochodzenie 
rasowe lub etniczne, Dz.U. L 180 z 19.7.2000

PL

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu 
niektórych przepisów Unii Europejskiej w 
zakresie równego traktowania

+ 14 pozostałych aktów prawnych

Zob. Eur-lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/NIM/?uri=CELEX:32000L0043&qid=1
561795268508

Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 
implementing the principle of equal 
treatment between persons irrespective of 
racial or ethnic origin

PL

Act of 3 December 2010 on the 
implementation of certain European Union 
regulations in the field of equal treatment

+ 14 other legal acts

See. Eur-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/NIM/?uri=CELEX:32000L0043&qid=1561795268508


Dyrektywy równościowe
Equality Directives

Issued on the basis of art. 19 TFEU, including:

Council Directive 86/613 / EEC of 11 December 1986 on the application 
of the principle of equal treatment for men and women who are self-
employed, including agriculture, and on the protection of self-
employed women during pregnancy and motherhood (Dz. EC Office 
1986, L 359/56);

Council Directive 2000/43 / EC of 29 June 2000 implementing the 
principle of equal treatment of persons irrespective of racial or ethnic 
origin (OJ EC 2000, L 180/22);

Council Directive 2000/78 / EC of 27 November 2000 establishing a 
general framework for equal treatment in employment and occupation 
(OJ EC 2000, L 303/16);

Council Directive 2004/113 / EC of 13 December 2004 implementing 
the principle of equal treatment of men and women in the access to 
and supply of goods and services (Official Journal 2004, L 373/37)

Directive 2006/54 / EC of the European Parliament and of the Council 
of 5 July 2006 on the implementation of the principle of equal 
opportunities and equal treatment of men and women in matters of 
employment and occupation (Official Journal 2006, L 204/23)

Wydane na podstawie art. 19 TFUE, m.in.:

dyrektywa Rady 86/613/EWG z dnia 11 grudnia 1986 r. w sprawie stosowania 
zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn pracujących na własny rachunek, w 
tym w rolnictwie, oraz w sprawie ochrony kobiet pracujących na własny rachunek w 
okresie ciąży i macierzyństwa (Dz. Urz. WE 1986, L 359/56); 

dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w życie 
zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne 
(Dz. Urz. WE 2000, L 180/22); 

dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne 
warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. Urz. WE 
2000, L 303/16);

dyrektywa Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzającej w życie 
zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i 
usług oraz dostarczania towarów i usług (Dz. Urz. UE 2004, L 373/37)

dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w 
sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania 
kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (Dz. Urz. UE 2006, L 204/23) 



Dyrektywa 2000/43
•akt ustawodawczy
• W celu wykonania kompetencji Unii instytucje 

przyjmują rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, 
zalecenia i opinie. (…). Dyrektywa wiąże każde 
Państwo Członkowskie, do którego jest kierowana, 
w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, 
pozostawia jednak organom krajowym swobodę 
wyboru formy i środków. (…)”. 

•obowiązek transpozycji
• terminowo i prawidłowo

•harmonizacja minimalna (wyczerpująca i 
opcjonalna)
• Państwa Członkowskie mogą przyjmować lub 

utrzymywać przepisy bardziej korzystne w celu 
ochrony zasady równego traktowania od przepisów 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie 

•Legislative act
• To exercise the Union’s competences, the institutions 

shall adopt regulations, directives, decisions, 
recommendations and opinions. (…). A directive shall 
be binding, as to the result to be achieved, upon each 
Member State to which it is addressed, but shall leave 
to the national authorities the choice of form and 
methods.(…)”. 

•transposition
• on time and correctly

•minimal harmonization (exhaustive and optional)
• Member States may adopt or maintain provisions 

which are more favorable in order to safeguard the 
principle of equal treatment than those laid down in 
this Directive



Pojęcie dyskryminacji
Artykuł 2

Pojęcie dyskryminacji

1. Do celów niniejszej dyrektywy zasada równego traktowania oznacza brak jakichkolwiek form bezpośredniej lub pośredniej 
dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne.

2. Do celów ust. 1:

a) dyskryminacja bezpośrednia ma miejsce, gdy ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne osoba traktowana jest mniej przychylnie 
niż traktuje się, traktowano lub traktowano by inną osobę w podobnej sytuacji;

b) dyskryminacja pośrednia ma miejsce, gdy pozornie neutralny przepis, kryterium lub praktyka mogą doprowadzić do szczególnie
niekorzystnej sytuacji dla osób danego pochodzenia rasowego lub etnicznego w stosunku do innych osób, chyba że taki przepis, kryterium 
lub praktyka są obiektywnie uzasadnione legalnym celem, a środki mające służyć osiągnięciu tego celu są odpowiednie i konieczne.

3. Molestowanie uważane jest za formę dyskryminacji w rozumieniu ust. 1, jeżeli ma miejsce niepożądane zachowanie związane z 
pochodzeniem rasowym lub etnicznym, a jego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby i stworzenie onieśmielającej, wrogiej, 
poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. W tym znaczeniu pojęcie molestowania może być definiowane zgodnie z 
ustawodawstwem i krajową praktyką Państw Członkowskich.

4. Każde zachowanie polegające na zmuszaniu kogokolwiek do praktykowania wobec osób zachowań dyskryminacyjnych ze względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne uważane jest za dyskryminację w rozumieniu ust. 1.



Concept of discrimination
Article 2

Concept of discrimination

1. For the purposes of this Directive, the principle of equal treatment shall mean that there shall be no direct or indirect discrimination 
based on racial or ethnic origin.

2. For the purposes of paragraph 1:

(a) direct discrimination shall be taken to occur where one person is treated less favourably than another is, has been or would be treated 
in a comparable situation on grounds of racial or ethnic origin;

(b) indirect discrimination shall be taken to occur where an apparently neutral provision, criterion or practice would put persons of a 
racial or ethnic origin at a particular disadvantage compared with other persons, unless that provision, criterion or practice is objectively 
justified by a legitimate aim and the means of achieving that aim are appropriate and necessary.

3. Harassment shall be deemed to be discrimination within the meaning of paragraph 1, when an unwanted conduct related to racial or 
ethnic origin takes place with the purpose or effect of violating the dignity of a person and of creating an intimidating, hostile, degrading, 
humiliating or offensive environment. In this context, the concept of harassment may be defined in accordance with the national laws and 
practice of the Member States.

4. An instruction to discriminate against persons on grounds of racial or ethnic origin shall be deemed to be discrimination within the 
meaning of paragraph 1.



Zakres
Artykuł 3

Zakres

1. W granicach kompetencji powierzonych Wspólnocie niniejszą dyrektywę stosuje się do wszystkich osób, zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, włącznie z instytucjami publicznymi, w 
odniesieniu do:

a) warunków dostępu do zatrudnienia, do prowadzenia działalności na własny rachunek oraz uprawiania zawodu, włączając również kryteria selekcji i warunków rekrutacji, niezależnie od 
rodzaju działalności i na wszystkich szczeblach hierarchii zawodowej, również w odniesieniu do awansu zawodowego;

b) dostępu do wszystkich rodzajów i szczebli poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego, doskonalenia i przekwalifikowania pracowników, łącznie ze zdobywaniem praktycznych 
doświadczeń;

c) warunków zatrudnienia i pracy, łącznie z warunkami zwalniania i wynagradzania;

d) wstępowania i działania w organizacjach pracowników lub pracodawców lub jakiejkolwiek organizacji, której członkowie wykonują określony zawód, łącznie z korzyściami jakie dają takie 
organizacje;

e) ochrony społecznej, łącznie z zabezpieczeniem społecznym i opieką zdrowotną;

f) świadczeń społecznych;

g) edukacji;

h) dostępu do dóbr i usług oraz dostarczania dóbr i usług publicznie dostępnych, włącznie z zakwaterowaniem.

2. Niniejsza dyrektywa nie obejmuje różnego traktowania ze względu na obywatelstwo i pozostaje ona bez uszczerbku dla przepisów i warunków dotyczących wjazdu i pobytu obywateli państw 
trzecich oraz bezpaństwowców na terytorium Państw Członkowskich i wszelkiego traktowania związanego ze statusem prawnym danych obywateli państw trzecich i bezpaństwowców.



Scope
Article 3

Scope

1. Within the limits of the powers conferred upon the Community, this Directive shall apply to all persons, as regards both the public and private sectors, including public bodies, in relation to:

(a) conditions for access to employment, to self-employment and to occupation, including selection criteria and recruitment conditions, whatever the branch of activity and at all levels of the 
professional hierarchy, including promotion;

(b) access to all types and to all levels of vocational guidance, vocational training, advanced vocational training and retraining, including practical work experience;

(c) employment and working conditions, including dismissals and pay;

(d) membership of and involvement in an organisation of workers or employers, or any organisation whose members carry on a particular profession, including the benefits provided for by such 
organisations;

(e) social protection, including social security and healthcare;

(f) social advantages;

(g) education;

(h) access to and supply of goods and services which are available to the public, including housing.

2. This Directive does not cover difference of treatment based on nationality and is without prejudice to provisions and conditions relating to the entry into and residence of third-country 
nationals and stateless persons on the territory of Member States, and to any treatment which arises from the legal status of the third-country nationals and stateless persons concerned.



Orzecznictwo TSUE
Równe traktowanie osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne

1. Heiko Jonny Maniero przeciwko Studienstiftung des deutschen Volkes eV, C-457/17, Stypendia 
przyznawane przez prywatną fundację mające na celu wspieranie podejmowania projektów 
badawczych lub studiów za granicą

2. Jyske Finans A/S przeciwko Ligebehandlingsnævnet, C-668/15, Instytucja kredytowa wymagająca 
okazania dodatkowego dowodu tożsamości w postaci kopii paszportu lub zezwolenia na pobyt od 
ubiegających się o kredyt na zakup pojazdu silnikowego osób, które wylegitymowały się za pomocą 
prawa jazdy wymieniającego kraj urodzenia inny niż państwo członkowskie Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

3. CEZ Razpredelenie Byłgarija AD przeciwko Komisija za zasztita ot diskriminacija, C-83/14 Dzielnice 
miasta zasadniczo zamieszkane przez osoby romskiego pochodzenia

4. Malgožata Runevič-Vardyn i Łukasz Paweł Wardyn przeciwko Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija i inni, C-391/09, Uregulowanie krajowe wymagające zapisu imion i nazwisk osób 
fizycznych w aktach stanu cywilnego w formie zachowującej reguły pisowni właściwe dla języka 
urzędowego



Case law of the CJEU
Equal treatment of persons irrespective of racial or ethnic origin

1. Heiko Jonny Maniero v. Studienstiftung des deutschen Volkes eV, C-457/17, Scholarships awarded 
by a private foundation to support the undertaking of research projects or studies abroad

2. Jyske Finans A / S v. Ligebehandlingsnævnet, C-668/15, A credit institution requiring an additional 
proof of identity in the form of a copy of passport or residence permit from applicants for a loan for 
the purchase of a motor vehicle for persons who have been identified by a driving license mentioning 
country of birth other than the Member State of the European Union or the European Free Trade 
Association

3. CEZ Razpredelenie Sągarija AD v Komisija za zaitaita ot diskriminacija, C-83/14 City districts 
principally inhabited by persons of Roma origin

4. Malgožata Runevič-Vardyn and Łukasz Paweł Wardyn v Vilniaus miesto savivaldybės administracija i
inni, C-391/09, National legislation requiring the entry of first and last names of natural persons in 
civil registration files in the form of a pre-existing spelling rule appropriate to the official language


