
Dlaczego podjęliśmy badania 
na Jeżycach?

Jak się mieszka na Jeżycach? 
O badaniach w skrócie

W grudniu 2010 roku studenci i stu-
dentki nauk społecznych, a jedno-
cześnie działacze i działaczki zwią-
zane z poznańskim środowiskiem 
anarchistycznym i skłotem Rozbrat, 
rozpoczęli badania na jednej z dziel-
nic Poznania – Jeżycach. Przedsię-
wzięciu przyświecały dwa cele: 

• Po pierwsze chodziło o potwierdze-
nie przekonania, że problemy ekono-
miczne wcale nie dotyczą wąskiego 
marginesu mieszkańców Poznania, 
ale dużej jego części tak, iż w istocie 
powinniśmy mówić o klasowych nie-
równościach społecznych. 

• Po drugie, badania te nie były zleco-
ne przez żadną instytucję, ani ośrodek 
władzy (jak ministerstwo, urząd mia-
sta czy wyższa uczelnia). Przeprowa-
dziliśmy je w pełni ze środków spo-
łecznych, a jego jedynym celem jest 
przekazanie wyników mieszkańcom 
badanej dzielnicy w przekonaniu, że 
pozwoli to na lepszą ich samoidentyfi-
kację i samodzielne dookreślenie wła-
snych interesów.

W badaniach odkryto szereg pro-
blemów, które z pewnością dotyczą 
mieszkańców także innych poznań-
skich dzielnic.  Jakość życia na trzy-
dziestotysięcznych Jeżycach dalece 
odbiega od idealizującego życie w Po-
znaniu przekazu – „sytego i zadowo-
lonego z siebie miasta”. W przypadku 
wielu rodzin mamy do czynienia ze 
zjawiskiem przeludnienia i trudnymi 
generalnie warunkami lokalowymi. 

Przeludnienie
Ostatnio polską prasę obiegły infor-
macje o danych, według których pod 
względem standardu i metrażu miesz-
kań Polska znajduje jedno z ostatnich 
miejsc w Unii Europejskiej. Poniżej 
unijnych norm ma mieszkać ponad 

60% polskich rodzin. Przeludnienie 
panuje także na poznańskich Jeżycach. 
Jak wynika z naszych badań, choć 
średnia wielkość mieszkań jest tu po-
dobna dla średniej w całym Poznaniu, 
to przeciętnie zdecydowanie więcej 
mieszka w nich osób. Normą jest też, 
że w mieszkaniach żyje więcej osób, 
niż jest zameldowanych. Bez meldunku 
mieszka na Jeżycach dodatkowo kilka 
tysięcy osób. Warunki są tym gorsze, im 
dana rodzina biedniejsza. 

Wzrastające czynsze i opłaty eks-
ploatacyjne powodują, że w po-
wszechnym przekonaniu badanych, 
mieszkańcy Jeżyc mają problemy  
z ich opłaceniem i wielu z nich jest za-
grożona utratą zajmowanego lokum,  
w tym eksmisją. 

Wzrastające czynsze
Blisko 30% badanych mieszkańców Je-
życ twierdzi, że ich czynsze w ostatnich 
3 latach gwałtownie wzrosły (o ponad 
25%), podobnie jest w przypadku opłat 
eksploatacyjnych. Ponad trzy czwar-
te badanych twierdziła, że mieszkańcy 
dzielnicy mają problemy z opłaceniem 
czynszów za mieszkania, a ponad 40% 
badanych zna przypadki  zagrożonych 
eksmisją rodzin.

Badani mieszkańcy Jeżyc postrzegają 
siebie nawzajem jako osoby „raczej 
biedne”, co najwyżej „średnio zamoż-
ne”. W tym drugim przypadku tak 
naprawdę oznacza to jedynie tyle, że 
część mieszkańców względnie radzi 
sobie z zaspokajaniem podstawowych 
potrzeb materialnych. 
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Bezrobocie
Szacunkowe bezrobocie waha się  
w dzielnicy na poziomie ok. 14,3%,  
a w grupie osób „raczej biednych”, 
stanowiących ponad połowę badanych, 
stopa bezrobocia wynosi nawet 22,9%.  

Stosunki
własnościowe
W 2/3 przypadkach badani mieszkańcy 
Jeżyc nie są posiadaczami zajmowa-
nych przez siebie lokali, ale muszą je 
najmować od osób prywatnych, mia-
sta, zakładów czy innych instytucji. 
Równolegle ponad 70% substancji 
mieszkaniowej Jeżyc wg badań jest w 
rękach prywatnych. Wynika z tego, iż 
duża część właścicieli nieruchomości 
nie mieszka na Jeżycach. 

Nadmierny ruch samochodowy i ha-
łas, brak parkingów, brud na ulicach, 
zdewastowane klatki schodowe i bu-
dynki są najważniejszymi bolączka-
mi mieszkania w dzielnicy, na które 
wskazują badani. Poważny odsetek 
kobiet uskarża się dodatkowo na brak 
bezpieczeństwa.

Bolączki życia 
na dzielnicy
Według badanych na Jeżycach istnie-
ją trzy podstawowe bolączki:  „brak 
parkingów” (43,5%), „brud na uli-
cach” (39,8%) i „wysokie koszty 
opłat” (33,3%). Dla kobiet ważniejszy 
jest jednak nie „brak parkingów”, ale 
„brud na ulicach” (39,8%), podobnie 
jak dla osób w wieku 40 lat i więcej 

(46,7%), z wykształceniem średnim  
i podstawowym (41,1%) i „biednych” 
(41%). Jak wynika z badań brak po-
czucia bezpieczeństwa na dzielnicy w o 
wiele większym stopniu dotyczy kobiet 
(33,6% wskazań) niż mężczyzn (14,8% 
wskazań).

Dlaczego mieszkańcy 
Jeżyc się wyprowadzają? 

Proces „wyprowadzania się” miesz-
kańców dzielnicy jest przez badanych 
mieszkańców Jeżyc dobrze dostrze-
galny. Ci którzy twierdzą, że przepro-
wadzki mają charakter masowy, przy-
czyn ich upatrują przede wszystkim 
w wysokich czynszach i eksmisjach. 
Jedna z badanych osób stwierdziła 
wprost, że biedniejsi mieszkańcy się 
wyprowadzają, a bogatsi wprowadza-
ją, choć proces napływu ludzi majęt-
nych (gentryfikacja) nie wydaje się 
jeszcze tak dobrze widoczny. 

Wyprowadzki z Jeżyc
Na pytanie czy w ciągu ostatnich  
5 lat wiele rodzin wyprowadziło się  
z Jeżyc, 44,6% badanych odpowie-
działo, że „bardzo wiele” lub „wiele”, 
a 30,7% że „niewiele” lub „bardzo 
niewiele”; 24,7% badanych nie miało 
zdania („trudno powiedzieć”). Kobie-
ty zdecydowanie częściej (50,5%) niż 
mężczyźni (36,5%) potwierdzały ma-
sowość przeprowadzek.  

Zdecydowanie rzadziej, jak wyso-
ki czynsz i eksmisje, wskazuje się, 
że przyczyną wyprowadzek są złe 
warunki panujące w dzielnicy, brak 
bezpieczeństwa, zła sława Jeżyc. 
Motywem w takim przypadku była-
by dobrowolna chęć zmiany miejsca 
zamieszkania, czy nawet podniesienia 
standardu (wskazania, że ludzie za-
mieniają mieszkania na nowe, lepsze, 
wyprowadzając się np. za miasto). Po-
nadto wskazywano na rotację wśród 
osób wynajmujących mieszkania w 
dzielnicy czy wreszcie na proces na-
pływu studentów. 

Z pewnością napływ studentów spo-
wodowany jest tym, iż Jeżyce są ko-
rzystnie położone komunikacyjnie 
(komunikacja miejska, dworzec PKP) 
i dodatkowo sąsiadują z kilkoma du-
żymi wydziałami wyższych uczelni 
publicznych i prywatnych. Dodatko-
wo, na Jeżycach wiele mieszkań jest 
wynajmowanych, przez prywatnych 
właścicieli, a studenci wydają się 
dobrą klientelą. Młodzież ucząca się  

i studiująca stanowiła łącznie 17,5% 
wszystkich badanych.

Trudno  ostatecznie na podstawie 
naszych badań rozstrzygnąć to, czy 
„wyprowadzki” przybierają bardziej 
charakter „naturalnej” rotacji czy 
też łączą się z trwałymi zmianami 
w składzie klasowym mieszkańców 
tej dzielnicy. Czy mają one charak-
ter dobrowolny i łączą się z chęcią 
zmiany otocznia, a nawet z awansem 
ekonomicznym dotychczasowych 
mieszkańców, czy odbywają się pod 
przymusem ekonomicznym i spycha-
ją dotychczasowych mieszkańców na 
peryferia poznańskiej aglomeracji? 
Wiele wskazuje na to, że parcie eko-
nomiczne i zmiany w strukturze wła-
snościowej substancji mieszkalnej na 
Jeżycach, ma tu dominujące znacze-
nie i wymusza zmiany, których ofiara-
mi padają przede wszystkim warstwy 
najuboższych mieszkańców dzielnicy.

Pełne wyniki badań przeprowadzonych na 
Jeżycach można pobrać ze strony interne-
towej www.rozbrat.org/jezyce
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Dlaczego mieszkańcy 
Jeżyc się wyprowadzają? 

Jak bronić się przed eksmisją 
 z mieszkania?

W ostatnim czasie dramatycznie 
rośnie liczba osób, których nie stać 
na płacenie kredytu mieszkanio-
wego i czynszu. Coraz częściej sły-
chać o dokonywanych kolejnych 
eksmisjach. Ofiarami, jak zwykle, 
padają przede wszystkim najuboż-
si. Poniżej publikujemy prawne 
porady dotyczące eksmisji - jak jej 
uniknąć?

O czym należy pamię-
tać podczas postępo-
wania eksmisyjnego?

1. Eksmisja jest możliwa jedynie na 
podstawie prawomocnego wyroku 
sądowego;
2. Eksmisję przeprowadzić może je-
dynie komornik sądowy;
3. Nie istnieje możliwość dokonania 
eksmisji „na bruk” - bez wskazania 
lokalu lub pomieszczenia, do którego 
eksmitowani mają się wyprowadzić 
(jeżeli sąd w postępowaniu eksmi-
syjnym zasądził prawo do lokalu 
socjalnego, eksmisja musi się odbyć 
do lokalu socjalnego wskazanego 
przez gminę, w innym wypadku musi 
zostać przynajmniej wskazane po-
mieszczenie tymczasowe);
4. W okresie od 1 listopada do 31 
marca nie dokonuje się eksmisji do 
pomieszczeń tymczasowych (legalne 
jest natomiast eksmitowanie do lokali 
socjalnych i zastępczych); procedura 
eksmisyjna musi zostać przerwana do 
końca okresu ochronnego;

Powyższe zasady dotyczą lokatorów, 
którzy podlegają ustawie o ochronie 
praw lokatorów. W przypadku osób 
wynajmujących na wolnym rynku 
(tzw. najem okazjonalny) istnieje 
możliwość dokonania eksmisji na 
bruk, jednak musi to być eksmisja 

dokonana na podstawie wyroku są-
dowego przez komornika.

Co robić gdy grozi 
nam eksmisja?

1. W sytuacji gdy otrzymujemy za-
wiadomienie o wszczęciu postępo-
wania egzekucyjnego, należy do-
kładnie sprawdzić, czy nie doszło do 
naruszeń prawa (np. czy nie obowią-
zuje okres ochronny, albo czy został 
wskazany typ lokalu do jakiego ma 
nastąpić eksmisja);
2. Jeżeli komornik dopuścił się ja-
kichkolwiek uchybień, należy jak 
najszybciej skierować do prezesa 
sądu okręgowego właściwego dla 
danej kancelarii skargę na czynności 
komornicze z krótkim opisem, któ-
re przepisy prawa zostały naruszone 
oraz z prośbą o wstrzymanie egzeku-
cji wyroku aż do czasu rozstrzygnię-
cia zgłoszonych wątpliwości;
3. W przypadku ewidentnych naru-
szeń prawa, warto napisać także pi-
smo do izby komorniczej,  która spra-
wuje nadzór nad kancelarią, która ma 

przeprowadzić eksmisję; w piśmie 
należy opisać naruszenia prawa oraz 
poprosić o interwencję;
4. Jeżeli nie istnieje możliwość praw-
nego zablokowania eksmisji, należy 
zgłosić się do którejś z działających 
organizacji lokatorskich, w celu zor-
ganizowania blokady eksmisji. Blo-
kada polega najczęściej na zebraniu 
się grupy osób na schodach przed 
mieszkaniem, w którym ma dojść do 
eksmisji i nie dopuszczenia komorni-
ka oraz policji do lokalu. Najczęściej 
blokady kończą się odstąpieniem 
komornika od czynności eksmisyj-
nych i wyznaczeniem nowego termi-
nu. Czasami zdarzają się przypadki 
zatrzymywania przez policję osób 
blokujących i wymierzenia im kary 
grzywny, jednak trzeba zdawać sobie 
sprawę, że ewentualne koszty takiej 
grzywny na pewno nie przewyższą 
kosztów (zarówno finansowych, jak  
i społecznych) eksmisji z mieszkania.
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Zdarza się, że kamienicznicy w do-
chodzeniu swoich należności posłu-
gują się firmami windykacyjnymi. 
Często agresywna windykacja – za-
równo w wykonaniu kamienicznika 
jak i ludzi przez niego wynajętych 
– staje się elementem działań nęka-
jących lokatorów. Poniżej przedsta-
wiamy opis stanu prawnego doty-
czącego działań windykatorów oraz 
radzimy jak się bronić. 
 
Do czego mają prawo 
windykatorzy, a czego im 
nie wolno i jak się bronić?
Windykatorzy bardzo często w swoich 
działaniach przeciwko lokatorom sami 
łamią prawo. Najczęściej ich działania 
związane są z wymuszaniem zwrotu 
należności (art. 191 Kodeksu Karne-
go) oraz naruszaniem miru domowe-
go – w wypadku ich najść w miejscu 
zamieszkania (art. 193 Kodeksu Kar-
nego). Przestępstw tych mogą też do-
puszczać się sami kamienicznicy.

Windykatorzy mogą domagać się za-
płaty pieniędzy na trzy sposoby: po 
prostu reprezentując wierzyciela/ka-
mienicznika – wtedy nie są właścicie-
lami długu, lub na podstawie cesji lub 
cesji powierniczej. W dwóch ostatnich 
przypadkach windykator staje się wie-
rzycielem. W przypadku ostatnim ma 
określony czas na odzyskanie kwoty – 
po jego upłynięciu nie ma już do tego 
prawa. To co dla nas najważniejsze 
– zawsze musimy domagać się tytułu 
pranego dla działań windykatorów. Je-
żeli wierzyciel ma taki tytuł to od jego 
dobrej woli zależy czy będzie chciał 
z nami negocjować czy też zdecyduje 
się na egzekucję. Wtedy jednak prę-
dzej zapuka do nas komornik niż win-
dykator.

Tak długo, jak długo windykator nie 
ma tytułu prawnego (wyroku), a tyl-
ko np. rachunek, pole jego działań 
jest ograniczone i będzie głównie do-
tyczyć wywierania na nas nacisków. 
Na tym etapie nie ma specjalnych 
środków prawnych, z których mógłby 

skorzystać windykator. Oczywiście po 
wykorzystaniu przez kamienicznika 
drogi sądowej – sytuacja się skompli-
kuje. Co ważne dla nas – koszty eg-
zekucji sądowej ponosi dłużnik, ale 
nie wierzmy wyliczeniom windyka-
torów, którzy zastraszając dłużników 
mówią, że koszty odzyskania zaległej 
kwoty to np. 1000 zł. zaległości plus 
300 kosztów windykacji. Tylko  sąd 
i komornik mogą uznać takie koszty 
za zasadne. Dotyczą one tylko kosz-
tów niezbędnych przy odzyskiwaniu 
należności: wysyłki korespondencji, 
części wynagrodzenia windykatora. 
Jeśli jednak kamienicznik umówił się 
z windykatorami, że z każdego 1000 
złotych otrzymają 500, to oznacza to 
tylko tyle, że sam będzie musiał im to 
wypłacić, nie zaś że koszt ten dotknie 
nas – jako dłużników i będziemy mu-
sieli zapłacić 1000 zł. długu plus 500 
zł. należności za windykację.
 
Co grozi osobom zastra-
szającym lokatorów (Ko-
deks Karny)?
Art. 191. § 1. Kto stosuje przemoc 
wobec osoby lub groźbę bezprawną  
w celu zmuszenia innej osoby do okre-
ślonego działania, zaniechania lub 
znoszenia, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca działa w sposób 
określony w § 1 w celu wymuszenia 
zwrotu wierzytelności, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5.
Przykład: Jeżeli windykator straszy 
nas zawiadomieniem prokuratury, po-
licji, sądu – o domniemanym popeł-
nieniu przestępstwa, lub pracodawcy, 
innych lokatorów – o zadłużeniu – 
zachowanie takie może być ścigane 
z tego artykułu. Możemy o takim za-
chowaniu zawiadamiać policję i żądać 
ścigania sprawcy.
Art. 193. Kto wdziera się do cudzego 
domu, mieszkania, lokalu, pomiesz-
czenia albo ogrodzonego terenu albo 
wbrew żądaniu osoby uprawnionej 
miejsca takiego nie opuszcza, podle-
ga grzywnie, karze ograniczenia wol-

ności albo pozbawienia wolności do 
roku.

Które działania firm 
windykacyjnych są bez-
prawne:
1. Informowanie o kosztach postępo-
wania i egzekucji – jeśli postępowanie 
nie jest w toku;
2. Nie przekazywanie informacji  
o podstawie prawnej zadłużenia;
3. Informowanie dłużnika o posiada-
niu przez windykatorów wiedzy o jego 
majątku;
4. Zmuszanie do zapłaty przedawnio-
nego długu;
5. Informowanie o zamiarze zgłosze-
nia do BIK – firmy windykacyjne nie 
mogą tego robić;
6. Doliczanie kosztów windykacji do 
kwoty zadłużenia,
7. Informowanie o nieuchronności 
wydania wyroku przez sąd;
8. Informowanie o trwaniu postępo-
wania sądowego – mimo, że się ono 
nie toczy;
9. Zastraszać windykacją należności w 
miejscu zamieszkania – takie działa-
nia może prowadzić tylko komornik!!!
10. Jeżeli windykatorzy straszą nas 
możliwością poinformowania policji 
o zadłużeniu lub wyłudzeniu – jest to 
wymuszanie zwrotu należności co jest 
karalne! Nikt poza organami państwa 
nie może klasyfikować naszych dzia-
łań jako przestępstw;
11. Wysyłać pism, których wygląd 
może zastraszać dłużnika, np. z na-
drukami przy adresacie: „dłużnik” lub 
oznaczeniami koperty „nieuchronna 
windykacja”;
12. Nie można nękać dłużnika telefo-
nami ani nachodzić go w miejscu za-
mieszkania;
13. Nie wolno grozić dłużnikom – np. 
wizytą „windykatora”;
14. Nie wolno samowolnie zajmować 
rzeczy;
15. Windykatorzy nie mogą – bez na-
szej zgody – usiłować wejść do na-
szych mieszkań i na przykład ich sfo-
tografować.

Jak bronić się przed windykacją długów?
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