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JAK USTALIĆ MIEJSCE ZAMIESZKANIA DŁUŻNIKA? 

Często w praktyce mamy taki problem, że ktoś jest nam winny pieniądze ale nie znamy jego 
aktualnego adresu zamieszkania, a co za tym idzie nie możemy wystąpić przeciwko niemu z 
pozwem o zapłatę czy nawet wysłać wezwania do zapłaty. Jednocześnie przepisy prawa 
wymagają aby pierwsze pismo procesowe w sprawie zawierało oznaczenie miejsca 
zamieszkania lub siedziby stron. Jakie kroki należy w takiej sytuacji podjąć? 

1. WIZYTA W OSTATNIM ZNANYM MIEJSCU ZAMIESZKANIA 

Jedną z najprostszych możliwości i często najszybszym sposobem ustalenia adresu dłużnika 
jest wizyta w ostatnim znanym miejscu zamieszkania tej osoby, gdyż osoba opuszczająca 
miejsce zamieszkania często pozostawia swój obecny adres sąsiadom czy nowym lokatorom 
celem przekierowania korespondencji na adres dłużnika. Natomiast jeżeli nie mamy takiej 
możliwości lub po prostu czasu, to prawo daje nam kilka innych możliwości. 

2. WYDZIAŁ EWIDENCJI LUDNOŚCI 

Jeśli znamy miasto, w którym powinien być zameldowany dłużnik, warto udać się do wydziału 
spraw meldunkowych celem złożenia wniosku lub wysłać za pośrednictwem poczty pisemny 
wniosek (wraz z uzasadnieniem) o podanie aktualnego miejsca zameldowania dłużnika. Należy 
jednak pamiętać, że uzyskany adres dłużnika można wykorzystać tylko w sposób wskazany w 
uzasadnieniu wniosku. Jeśli urzędnik odmówi podania wskazanych danych, zasłaniając się 
ustawą o ochronie danych osobowych, należy powołać się na art. 23 pkt 1 ust. 2 ustawy o 
ochronie danych osobowych, zgodnie z którym udostępnianie danych osobowych jest 
dopuszczalne, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia wynikającego z przepisów 
prawa. 

3.  WYDZIAŁ UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DEPARTAMENTU SPRAW OBYWATELSKICH MSW 

Jednym z organów pomocnych w poszukiwaniach naszego dłużnika może okazać się także 
Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które prowadzi 
zbiór PESEL i gromadzi informacje o wszystkich osobach zameldowanych w Polsce. W celu 
uzyskania informacji należy złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem oraz podać jak największą 
ilość informacji, jakimi dysponujemy, o poszukiwanej osobie. Również w tym przypadku 
musimy wykazać interes prawny, czyli wskazać, dla jakich celów przedmiotowa informacja jest 
nam potrzebna. Jeżeli jesteśmy już na etapie postępowania sądowego to można np. dołączyć 
do wniosku wezwanie sądowe do wskazania adresu dłużnika. Jeżeli nie, warto dołączyć 
jakiekolwiek inne dokumenty, np. kopie umów zawartych z dłużnikiem (można zaczernić 
kwoty i inne dane wrażliwe) czy faktur. Opłata za udostępnienie danych wynosi 31 zł.  Wniosek 
można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej, a odpowiedź otrzymamy w taki sam 
sposób (pisemnie lub elektronicznie).  

4. KURATOR  

Jeżeli wszystkie ww. metody zawiodły to należy złożyć do sądu wniosek o ustanowienie 
kuratora. Jest to możliwe oczywiście dopiero po złożeniu pozwu (można to uczynić już w 
samym pozwie), gdyż kurator ustanawiany jest na potrzeby toczącego się procesu. Zgodnie z 
art. 143 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, 
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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. 

  

* * * 

 

Jeżeli planują Państwo podjąć działania celem wyegzekwowania należnego świadczenia od 
dłużnika lub potrzebują porady  z tym związanej proszę o kontakt. Nasza kancelaria 
reprezentuje klientów zarówno na etapie postępowania przed-sądowego (wezwania do 
zapłaty), jak i wystąpienia o nakaz zapłaty i ewentualne prowadzenia sporu sądowego i 
postępowania egzekucyjnego – komorniczego. 

 

Pragnę podkreślić, iż informacje zawarte w niniejszym dokumencie są prawdziwe i aktualne w 
chwili umieszczenia na stronie internetowej, jednak nie stanowią one porady prawnej. 
Szczegółowej porady mogę udzielić wyłącznie w odpowiedzi na konkretne zapytanie oraz w 
odniesieniu do określonego stanu faktycznego.  

 

  


