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Warszawa, 17 listopada 2014 r.

KOMUNIKAT PRASOWY

19 listopada w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbędzie się kolejna rozprawa przeciwko Gminie
Pruszków, którą Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, działając na rzecz osoby narodowości czeczeńskiej,
pozwało o dyskryminację w dostępie do gminnych usług socjalnych ze względu na narodowość
wnioskodawców.
W latach 2009-2011 Urząd Miejski w Pruszkowie kilkakrotnie odmówił niepełnosprawnej, całkowicie
niezdolnej do pracy samotnej matce z Czeczenii merytorycznego rozpatrzenia jej podania o umożliwienie
wynajęcia mieszkania z zasobów lokalowych gminy, pomimo tego, że miała ona przyznaną ochronę
uzupełniającą, z której wynikają dla cudzoziemców takie same prawa socjalne jak dla obywateli polskich. W
konsekwencji nie została ona wpisana na listę osób oczekujących na mieszkanie.
Nasza klientka mieszkała na terenie Pruszkowa od kilku lat, a jej dzieci uczęszczały tam do szkoły i
przedszkola. Urzędnicy jednak nie uznali jej za stałą mieszkankę Pruszkowa ze względu na brak meldunku.
Wymóg zameldowania jako potwierdzenia faktycznego zamieszkiwania jest bezprawny i dyskryminuje grupy
społeczne, takie jak Czeczeni, które ze względów obiektywnych mają problemy w uzyskaniu meldunku –
stwierdza Patrycja Mickiewicz, prawniczka w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej. Jej zdanie potwierdza
orzecznictwo sądów administracyjnych (w tym NSA), zgodnie z którym "gmina obowiązana jest tworzyć
warunki do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wszystkich wymagających tego członków wspólnoty
samorządowej, nie zaś jedynie tych członków wspólnoty, którzy są w gminie zameldowani i to wyłącznie na
pobyt stały" (II SA/Gi 827/11), a odmienna praktyka gminy narusza między innymi konstytucyjną zasadę
równego traktowania (np. OSK 883/2004).
Sposób, w jaki urzędnicy miejscy komunikowali się z niepełnosprawną kobietą oraz przedstawicielkami
Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, które ją wspierało, jawnie wskazywał na jej nierówne traktowanie z
tego powodu, iż jest Czeczenką, co wskazywało na to, że nawet gdyby miała meldunek, to jej podanie i tak
nie zostałoby rozpatrzone pozytywnie.
Przyznał to zresztą wprost wiceprezydent Pruszkowa Andrzej Królikowski w wypowiedzi prasowej, która
ukazała się po wniesieniu przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej pozwu o dyskryminację, twierdząc,
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że „nawet gdyby ta pani była tu zameldowana, to gminie nie wolno przydzielać tego typu lokali osobom innej
narodowości” (Piotr Szymaniak, „Pozywają za wymóg meldunku”, Dziennik Gazeta Prawna, 28.12.2012, nr
251).
Na etapie sporu sądowego pełnomocnik gminy Pruszków próbuje dowodzić, że prawdziwym powodem
odrzucenia wniosku Czeczenki był brak wolnych mieszkań w zasobie komunalnym. Jednak w trakcie
rozprawy okazało się, że w okresie, w którym osoba na rzecz której działamy starała się o mieszkanie z
zasobów komunalnych w Pruszkowie, kilkadziesiąt osób narodowości polskiej zostało wpisanych na listę
oczekujących. Natomiast podanie o przyjęcie jej na tę listę, jak również innych osób narodowości
czeczeńskiej, były za każdym razem konsekwentnie odrzucane bez jakiegokolwiek badania jej sytuacji
życiowej i materialnej przez urzędników magistratu w Pruszkowie.
"Naszej Klientce nie wysłano do wypełnienia nawet formularza dotyczącego sytuacji życiowej, który jest
wysyłany przez urzędników innym wnioskodawcom. W naszej ocenie, obok bezprawnego wymogu
zameldowania, także odstąpienie przez urzędników od wszczęcia jakichkolwiek procedur, które mogły
doprowadzić do ustalenia jej sytuacji życiowej i przez to dać właściwym organom Pruszkowa podstawę do
podjęcia decyzji bazującej na obiektywnych przesłankach, świadczy o tym, że z uwagi na jej narodowość nie
zapewniono jej równego dostępu do usług socjalnych - mówi adw. Grzegorz Nowaczek z kancelarii Clifford
Chance, która pro bono reprezentuje Stowarzyszenie w tej sprawie.
Pozew o nierówne traktowanie Stowarzyszenie złożyło w grudniu 2012 roku. Domagamy się w nim od
Miasta Pruszków m.in. zadośćuczynienia, przeprosin oraz zobowiązania do przyjęcia polityki równościowej,
która ma określać zasady dotyczące równego traktowania m.in. ze względu na płeć, rasę, pochodzenie
etniczne, narodowość, w szczególności w zakresie dostępu do usług socjalnych świadczonych przez Miasto.

Zapraszamy na rozprawę: 19 listopada godz. 12.00, Sąd Okręgowy w Warszawie, al. Solidarności 127, s.
306, (sygn. IV C 20/13). Na rozprawie przewidziane jest przesłuchanie przedstawiciela SIP oraz Czeczenki na
rzecz której Stowarzyszenie występuje. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na sali sądowej proszę o
wcześniejsze potwierdzenie przybycia na adres e-mail: k.mazurczak@interwencjaprawna.pl

Więcej informacji:
Patrycja Mickiewicz, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, tel. 500 599 648
adw. Grzegorz Nowaczek, kancelaria Clifford Chance, tel. 22 429 96 47
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