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Jak ustalić adres 

pozwanego? 

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego 
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Chcesz złożyć pozew. Może pożyczyłeś komuś pieniądze i nie 

otrzymałeś ich z powrotem. Może ktoś zniesławił Cię w Internecie i 

chcesz chronić swoje dobra osobiste. Masz mocne dowody, jesteś 

przekonany o słuszności swoich racji. Ale brakuje Ci jednej rzeczy – 

adresu pozwanego. 

W swojej karierze prowadziłem 

już kilkaset postępowań 

sądowych. Niejednokrotnie 

miałem do czynienia z sytuacją, 

w której musiałem złożyć pozew, 

a podany przez mojego klienta 

adres pozwanego okazywał się 

nieaktualny. W niektórych z tych 

spraw za pomocą środków 

opisanych w tym poradniku 

udało mi się namierzyć 

pozwanego i doprowadzić do 

pozytywnego dla mojego klienta 

zakończenia sprawy.  

Pamiętaj, że jeśli podasz błędny adres pozwanego i sąd wyda nawet 

nakaz zapłaty, to pozwany będzie mógł złożyć wniosek o przywrócenie 

terminu do złożenia sprzeciwu. Pisałem o tym na moim blogu: 

http://sprzeciwodnakazuzaplaty.eu/tylko-7-dni-na-wniosek-o-

przywrocenie-terminu-do-zlozenia-sprzeciwu/   

http://sprzeciwodnakazuzaplaty.eu/tylko-7-dni-na-wniosek-o-przywrocenie-terminu-do-zlozenia-sprzeciwu/
http://sprzeciwodnakazuzaplaty.eu/tylko-7-dni-na-wniosek-o-przywrocenie-terminu-do-zlozenia-sprzeciwu/
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Z tego poradnika dowiesz się: 

1. jak ustalić adres dłużnika lub pozwanego w rejestrze PESEL, 

2. jak ustalić adres dłużnika lub pozwanego w rejestrze mieszkańców 

3. dlaczego warto sprawdzić dane w Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej i Krajowym Rejestrze Sądowym, 

4. kiedy można ustanowić kuratora dla osoby, której miejsce pobytu 

nie jest znane, 

5. na czym polega doręczenie pozwu przez komornika. 

 

O innych kwestiach związanych z postępowaniem sądowym piszę na 

moim blogu: http://sprzeciwodnakazuzaplaty.eu/ 

  

http://sprzeciwodnakazuzaplaty.eu/
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Uzyskanie adresu dłużnika z rejestru PESEL 

 

Aby ustalić adres osoby, którą zamierzasz pozwać do sądu, w pierwszej 

kolejności powinieneś złożyć wniosek o udostępnienie danych z 

rejestru PESEL. 

 

W rejestrze tym możesz znaleźć dane: 

1) obywateli polskich zamieszkujących na terytorium RP; 

2) obywateli polskich zamieszkujących poza granicami RP w związku 

z ubieganiem się o polski dokument tożsamości; 

3) cudzoziemców zamieszkujących na terytorium RP. 

 

W rejestrze PESEL mogą być również gromadzone dane innych osób 

obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do posiadania 

numeru PESEL. 

 

Wśród danych, które znajdziesz w rejestrze PESEL są m.in.: 

1) adres i data zameldowania na pobyt stały, 

2) adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu 

deklarowanego terminu pobytu 

 

Dane z rejestru PESEL są udostępniane organom państwowym i innym 

podmiotom wprost wskazanym w ustawie. Inne osoby, w tym i Ty 
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poszukujący adresu dłużnika, mogą uzyskać informacje o adresie, jeśli 

wykażą, że posiadają „interes prawny”. 

 

We wniosku o udostępnienie danych powinieneś w odpowiednim polu 

wskazać, że posiadasz interes prawny. W mojej ocenie konieczność 

podania w pozwie adresu pozwanego uzasadnia uzyskanie danych z 

rejestru PESEL. 

 

Najłatwiejsza sytuacja jest wtedy, gdy to sąd wezwał Cię do podania 

aktualnego adresu zamieszkania pozwanego. Wtedy do wniosku o 

udostępnienie danych z rejestru PESEL powinieneś dołączyć 

otrzymane z sądu wezwanie. Powinno to być równoznaczne z 

wykazaniem „interesu prawnego”. 

 

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru wnosi się do dowolnej 

gminy. W lipcu 2019 r. nastąpiła istotna zmiana przepisów  

i wniosków takich nie składa się już do Centrum Personalizacji 

Dokumentów MSWiA! 

 

Opłata od wniosku wynosi obecnie 31 zł. 
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Rejestr mieszkańców 

 

Podobne możliwości daje skierowanie wniosku do rejestru 

mieszkańców prowadzonego przez każda gminę. 

 

W rejestrze mieszkańców możesz znaleźć dane osób (tych samych, co 

w przypadku rejestru PESEL), które wykonały obowiązek meldunkowy 

na terenie danej gminy. 

 

Wśród danych, które znajdziesz w rejestrze mieszkańców, również są 

adresy zameldowania na pobyt stały i czasowy. 

 

I również w tym wypadku, aby uzyskać dane z rejestru, musisz wykazać 

interes prawny. 

 

Różnica pomiędzy oboma rejestrami jest taka, że w rejestrze 

mieszkańców uzyskasz informację tylko odnośnie mieszkańców danej 

gminy. 

 

Tym samym na podstawie wniosku złożonego w Urzędzie Miasta 

Krakowa nie znajdziesz informacji o mieszkańcu Warszawy (w 

przeciwieństwie do danych z rejestru PESEL, o którym pisałem wyżej). 
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Opłata od wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców 

wynosi obecnie również 31 zł. 
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Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 

 

Jeśli Twój dłużnik prowadził lub prowadzi indywidualną działalność 

gospodarczą, to jego ślady możesz znaleźć w Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 

Przy wypełnianiu formularza kontaktowego nie zapomnij zaznaczyć 

okienka „Uwzględnij wykreślone”. 

 

Sprawdź również historię wpisów i wszystkie wcześniejsze adresy tam 

występujące. 

 

Adres, który w ten sposób możesz uzyskać, nie zawsze będzie adresem 

zamieszkania. W CEIDG znajdują się bowiem adresy prowadzenia 

działalności gospodarczej i adresy do doręczeń. Istnieje jednakże 

szansa, że któryś z tych adresów jest właśnie adresem zamieszkania 

Twojego dłużnika. 
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Krajowy Rejestr Sądowy 

Adresu pozwanego możesz również poszukać w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 

Obecnie w KRS możesz znaleźć m.in.: 

1. adresy do doręczeń osób reprezentujących podmiot wpisany do 

KRS, likwidatorów i prokurentów, 

2. adresy do doręczeń członków organów lub osób uprawnionych do 

powołania zarządu – w przypadku spółek kapitałowych. 

 

Obowiązek zgłaszania powyższych danych istnieje od 15 marca 2018 

r. Jednakże również przed tą datą adresy np. członków zarządu spółki  

z o.o. powinny być zgłaszane do KRS. 

 

Jeśli zatem Twój dłużnik jest np. członkiem zarządu lub wspólnikiem 

jakiejś spółki, to istnieje szansa, że jego adres znajdziesz właśnie  

w KRS. 

 

Oczywiście adresy te nie są dostępne w internetowej wyszukiwarce. 

Jeśli wiesz już, że Twój dłużnik pełni bądź pełnił którąś z powyższych 

funkcji w konkretnej spółce, to musisz umówić się do czytelni akt w 

sądzie, w którym te akta się znajdują (najlepiej informacji o tym 

poszukać w pełnym odpisie z KRS) i następnie wyszukać w aktach 

odpowiedni dokument. 
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Kurator dla osoby, której miejsce pobytu nie jest znane 

Jeżeli powyższe sposoby zawiodą, możliwe jest złożenie wniosku  

o ustanowienie kuratora. 

 

Zgodnie z przepisami jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest 

znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące 

potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może do chwili 

zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika 

nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby 

zainteresowanej przez sąd orzekający. 

 

Sąd powinien ustanowić kuratora, jeśli uprawdopodobnisz, że miejsce 

pobytu pozwanego nie jest znane. 

 

Konieczność uprawdopodobnienia nie jest równoznaczna  

z obowiązkiem udowodnienia tej okoliczności. Do 

uprawdopodobnienia, w zależności od konkretnej sprawy, może 

wystarczyć np. pisemna informacja, że pozwany nie jest nigdzie 

zameldowany, przesłuchanie domowników, sąsiadów itp. 

 

W niektórych sprawach (o alimenty, o ustalenie pochodzenia dziecka i 

o związane z tym roszczenia), sąd przeprowadzi najpierw stosowne 

dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu 

pozwanego. 
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Kurator ustanowiony w tym trybie jest umocowany do dokonywania 

wszystkich czynności łączących się ze sprawą. 
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Doręczenie pozwu przez komornika 

7 listopada 2019 r. wejdzie w życie część zmian w Kodeksie 

postępowania cywilnego. Wśród nowych przepisów znajdzie się 

całkowicie nowa możliwość – doręczenie pozwu przez komornika. 

 

Zgodnie z nowymi przepisami jeśli pozwany, pomimo dwukrotnego 

awizowania, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego 

wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie 

doręczono mu wcześniej żadnego pisma, sąd zawiadamia o tym 

powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego  

i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za 

pośrednictwem komornika. 

 

Powyższa możliwość będzie miała zastosowanie m.in. do sytuacji,  

w których adres pozwanego okaże się nieaktualny po wniesieniu 

pozwu. A do zadań komornika będzie należało nie tylko doręczenie 

pozwu, ale i ustalenie adresu pozwanego. 

 

Więcej na ten temat napisałem na moim blogu: 

http://sprzeciwodnakazuzaplaty.eu/doreczenie-pozwu-przez-

komornika/ 

 

  

http://sprzeciwodnakazuzaplaty.eu/doreczenie-pozwu-przez-komornika/
http://sprzeciwodnakazuzaplaty.eu/doreczenie-pozwu-przez-komornika/
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Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do 

kontaktu: 

tel.: +48 505 975 749 

e-mail: info@kancelariamojecki.pl 

 

 

mailto:info@kancelariamojecki.pl

