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Rzad przedłużył zakaz eksmisji podczas pandemii koronawirusa 

do minimum 21 lutego!

Co oznacza zakaz eksmisji?
Sady będa mogły rozpatrywać sprawy o eksmisje i wydawać nakazy

• ALE komornik nie będzie mógł zarzadzić eksmisji przynajmniej do 

22 lutego

• OPRÓCZ eksmisji w wyjatkowych przypadkach takich jak zachow-

ania anty-społeczne lub ogromne zaległości czynszowe.

Ogromne zaleglości czynszowe oznaczaja, że:

Lokator może być eksmitowany jeśli nie płacił czynszu przez 6 miesięcy 

i co najważniejsze, zaległości sprzed pandemii (tj sprzed Marca 2020) 

sa już brane pod uwagę. 

Co to oznacza dla Ciebie?

Sa kroki, które możesz podjać jeśli nie możesz opłacić czynszu, raty 

kredytu mieszkaniowego lub rachunku za energię z powodu koronawi-

rusa.

Ważne jest abyś nie ignorował rachunków. Skontaktuj się z firmami, 

którym zalegasz z płatnościami, moga Ci zaproponować spłatę na raty 

badź odroczenie płatności.

WAŻNE!
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Jeśli nie możesz zapłacić czynszu
• Wytłumacz sytuację włascicielowi mieszkania (landlordowi) jak 

najszybciej – może on dać Ci więcej czasu na spłatę lub obniżyć 

czynsz.

• Właściel mieszkania wciaż musi pobierać czynsz. Jeśli zalegasz z 

płatnościami powinieneś postarać się spłacić zadłużenie.

• Jeśli właściel mieszkania (landlord) nie zgadza się na elastyczne 

spłaty zadłużenia lub czynszu, dobrze jest spłacić część (tak dużo 

jak jesteś w stanie) i spisać o czym dyskutowaliście/co postanow-

iliście z właścielem mieszkania (landlord).

• Może przysługiwać Ci zasiłek mieszkaniowy, jeśli twój dochód się 

zmniejszył (nawet jeśli wciaż pracujesz).

Jeśli martwisz się, że zostaniesz wyeksmitowany
• Rzad zmienił tymczasowo prawo eksmisyjne z powodu Covid- 

19. Może przysługiwać Ci dłuższy okres wypowiedzenia zanim 

właściciel dokona eksmisji – zależ to od rodzaju najmu.

• Jest to awaryjna ustawa, która zawiesza nowe eksmisje z miesz-

kań socjalnych i prywatnych podczas trwania pandemii.

• Jeśli wynajmujesz pokój w mieszkaniu, w którym mieszka 

właściciel (landlord), może on wypowiedzieć Ci najem bez nakazu 

sadu. 

Jeśli nie posiadasz pisemnej umowy najmu.
• wciaż posiadasz prawa. 

• Umowa ustna z wynajmujacym może być zakwalifikowana jako 

umowa najmu. Możesz zostać poproszony o przedstawienie dow-

odów umowy w postaci e-maili, wiadomości sms albo wyciagów z 

banku (które pokazuja, że płaciłeś czynsz)

• Jeśli wynajmujacy pobiera od Ciebie czynsz, każda ustna umowa 

jest pełnoprawna umowa najmu, i w takiej sytuacji wynajmujacy 

nie może Cie eksmitować bez nakazu sadu.
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Jeśli podnajmujesz mieszkanie.
• Jeśli podnajmujesz mieszkanie, masz prawa podjemcy, nawet jeśli 

główny wynajmujacy (landlord) nie wie, że tam mieszkasz lub chce 

abyś opuścił mieszkanie.

•  Jeśli twój bezpośredni wynajmujacy (osoba od której bezpośrednio 

podnajmujesz) chce byś opuścił mieszkanie, musi wystapić o nakaz 

sadowy.

•  jeśli główny wynajmujacy (landlord) chce abyś opuścił mieszkanie, 

nie może Cie wyeksmitować natychmiastowo. Twój podnajem może 

trwać tak długo jak najem twojego bezpośredniego wynajmujacego 

– nawet jeśli nie maja pozwolenia od głównego wynajmujacego na 

podnajem.

Jeśli właściciel podjał kroki prawne/sadowe aby Cię 
wyeksmitować
• Zakaz eksmisji przedłużony został do 21 lutego. Jeśli wyna-

jmujacy złożył w sadzie podanie o eksmisję, nie musisz jeszcze 

opuszczać mieszkania.

• Powinieneś zostać w mieszkaniu. Nie musisz się wyprowadzać po 

upływie umowy najmu.

• Masz prawo zostać w mieszkaniu do momentu gdy wynajmujacy 

otrzyma sadowny nakaz eksmisji i nakaz komorniczy. Wynajmujacy 

nie może obecnie otrzymać takiego nakazu ponieważ egzekucje ko-

mornicze zostały wstrzymane.
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Czy wynajmujacy (landlord) może Cię wyeksmitować bez 
nakazu sadu?
• Jeśli wynajmujacy (landlord) będzie Cię próbował wyeksmi-

tować bez nakazu sadu popełnia on przestępstwo.

• Wielu włascicieli mieszkań (landlord) nie wie co moga zrobić zgod-

nie z prawem; popełniaja oni błędy i licza na dobra wolę lokatorów 

w opuszczeniu mieszkania.

• Jest wielu właścicieli, którzy po prostu zmieniaja zamki. Jeśli 

zostana podani do sadu często musza zapłacić lokatorom wielo-

tysięczne odszkodowanie.

• Właściciel mieszkania musi przekazać Ci pisemne zawiadomienie 

z prośbą o opuszczenie lokalu oraz określić datę, w której chce, 

abyś opuścił mieszkanie. Okres wypowiedzenia powinien wynosić 

co najmniej 2 miesiące (teraz dłuższy ze względu na Covid). Nie 

ma to ścisłego zastosowania w przypadku wynajmującego, który 

mieszka z właścicielem mieszkania.

• Jeśli wynajmujacy powtarza ‘Musisz się wynieść’, ale nie dał Ci 

odpowiedniego wypowiedzenia, możesz zostać w mieszkaniu bez 

względu na to czy skończyła Ci się umowa czy też nie.

• Wynajmujacy (landlord) nie może Cię zmusić do opuszczenia miesz-

kania bez nakazu sadu. Jeśli próbuje to robić, powienieś we-

zwać policję.

Jeśli zostałeś wyrzucony z mieszkania bez nakazu sadu skontak-

tuj się z name natychmiast.

Skontaktuj się również z doradca mieszkaniowym, jeśli potrzebu-

jesz pomocy lub nie znasz swoich praw.
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