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Jak skutecznie przekonać urzędy do ujawnienia  
adresu  pozywanego dłużnika
Gminy niechętnie udostępniają dane z bazy PESEL nawet wierzycielom dochodzącym roszczeń 
w sądach. Żądając wykazywania interesu prawnego, stawiają wygórowane wymagania. Można 
wtedy powołać się na orzecznictwo 
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Zgodnie z kodeksem postępo-
wania cywilnego (dalej: k.p.c.), 
kierując do sądu pozew albo 
wniosek, należy wskazać adres 
strony, a także adresy świad-
ków. Tymczasem wierzyciel, 
który chce pozwać dłużnika, 
nie zawsze takimi danymi 
dysponuje. Rozwiązaniem dla 
wielu przedsiębiorców mogło-
by być uzyskanie adresu z bazy 
PESEL. Jak się okazuje, zdoby-
cie takich danych drogą urzę-
dową w praktyce obecnie gra-
niczy z cudem. 

Wszystko dlatego, że od 1 lip-
ca 2019 r. wnioski o udostęp-
nienie danych z rejestru PE-
SEL rozpatrują organy gmin, 
a nie – jak wcześniej – Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji. Z takim 
wnioskiem można wystąpić 
do dowolnego urzędu gminy 
na terenie całego kraju. Zasa-
dy ich rozpatrywania regulu-
je ustawa o ewidencji ludności, 
w szczególności art. 46 ust. 2 
oraz art. 47 ust. 1.  Na podsta-
wie złożonego wniosku organ 
gminy prowadzi postępowa-
nie administracyjne zakończo-
ne decyzją. Tyle że w praktyce 
– jak to często bywa w począt-
kowym okresie obowiązywania 
nowego systemu – urzędnicy 
gmin podchodzą do stosowa-
nia przepisów bardzo ostroż-
nie. W pierwszym odruchu 
najchętniej zasłaniają się ko-
niecznością wykazania przez 
wnioskującego interesu praw-
nego, który interpretują za-
wężająco – w duchu RODO. 
W konsekwencji często wyda-
ją decyzje odmowne. 

Interes prawny
Trzeba przyznać, że pojęcie in-
teresu prawnego budzi uzasad-
nione wątpliwości, gdyż nie 
zostało zdefiniowane w usta-
wie o ewidencji ludności, któ-
ra reguluje udostępnianie 
danych z rejestru PESEL. Ar-
tykuł 46 ust. 2 ustawy o ewi-
dencji ludności ogranicza się 
do lapidarnego stwierdzenia, 
że dane z rejestru mogą zostać 
udostępnione tylko takim pod-
miotom, które „wykażą w tym 
interes prawny”. W tej sytu-
acji organy gmin, same po-
szukując oparcia w jakimkol-
wiek źródle, odwołują się do 
poglądów doktryny i orzecz-
nictwa dotyczących interesu 
prawnego, ale w sposób wy-
biórczy. Odwołują się tylko do 
takich orzeczeń, z których wy-
nika, że samo powoływanie się 
przez wnioskodawcę na zamiar 
wstąpienia na drogę sądową 
w celu dochodzenia roszczeń 
nie potwierdza rzeczywistego 
charakteru interesu prawnego 
po stronie wnioskodawcy (np. 
wyroki Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warsza-
wie – z 8 czerwca 2016 r., sygn. 

akt IV SA/Wa 715/16 i z 23 stycz-
nia 2013 r., sygn. akt IV SA/Wa 
1072/12). Taki pogląd można 
jednak uznać za oczywistość, 
gdyż sprowadza się do tego, 
że wnioski składane do urzę-
du należy uzasadniać i przywo-
ływać dowody na ich poparcie, 
natomiast urząd może goło-
słowne zapowiedzi kwitować 
odmową. 

Oczekiwania ponad miarę
W praktyce okazuje się, że or-
ganom gminy nie wystarcza-
ją takie dowody, wykazujące 
istnienie interesu prawnego, 
jak umowy z dłużnikiem, do-
wodzące istnienia wierzytel-
ności, faktury lub kierowa-
ne do dłużnika wezwania do 
zapłaty. W tym miejscu war-
to wyjaśnić, że dokumenty 
tego rodzaju nieraz zawierają 
nieaktualny adres, co można 
stwierdzić na skutek zwrotów 
kierowanej na taki adres kore-
spondencji. Stąd potrzeba po-
twierdzenia aktualnego adresu 
wynikającego z rejestru PESEL 
jest jak najbardziej uzasadnio-
na. Poza tym w sądzie nie wy-
starcza znajomość adresu, pod 
którym dana osoba jest dostęp-
na (np. adres służbowy), zgod-
nie z art. 126 par. 2 pkt 1 k.p.c. 
w pierwszym piśmie do sądu 
należy podać m.in. adresy za-
mieszkania stron. 

W praktyce wnioski oparte 
na wspomnianych wyżej do-
kumentach są często rozpatry-
wane negatywnie, a zamiast 

nich organy gmin domagają się 
„urzędowego” potwierdzenia 
istnienia interesu prawnego. 
Żądają np., aby wnioskodawca 
wykazał, że „skutecznie złożył 
wniosek do sądu” lub że „został 
wezwany przez sąd do wskaza-
nia danych adresowych”. Tym-
czasem taki wymóg nie wyni-
ka z żadnego przepisu, dlatego 
w naszej ocenie formułowa-
ny jest zdecydowanie na wy-
rost, co znajduje potwierdzenie 
w licznych orzeczeniach sądów 
administracyjnych. 

Co mówią sądy
Z orzecznictwa wynikają kry-
teria, jakie powinien spełniać 
interes prawny, który zasłu-
guje na uwzględnienie. Jak 
stwierdził Naczelny Sąd Ad-
ministracyjny, „interes praw-
ny powinien być sprawdzalny 
obiektywnie, indywidualny, 
konkretny, a także aktualny” 
(tak NSA w wyroku z 26 lipca 
2016 r., sygn. akt II OSK 286/16). 
Mówiąc prościej: sądy uznają 
konieczność precyzyjnego wy-
jaśnienia potrzeby uzyskania 
danych, zaznaczając jednak, że 
odmowa ich udostępnienia nie 
może naruszać wartości kon-
stytucyjnych, takich jak prawo 
do sądu (tak np. WSA w Gorzo-
wie Wlkp. w wyroku z 16 listo-
pada 2017 r., sygn. akt II SA/Go 
881/17). Sądy stwierdzają rów-

nież wprost, że żądanie udo-
stępnienia danych osobowych 
z ewidencji ludności w celu do-
chodzenia swoich praw przed 
sądem lub wykonywania orze-
czeń znajduje swoje uzasadnie-
nie (WSA w Warszawie w wy-
roku z 26 października 2009 r., 
sygn. akt II SA/Wa 1759/08). 

Co do interesu prawnego 
w sformułowaniu takiego żą-
dania, sam NSA stwierdził, że 
wystarczające jest powołanie 
konkretnych okoliczności, na-
wet bez wskazania wprost od-
powiedniego przepisu (wyrok 
NSA z 9 lutego 2011 r., sygn. akt 
II OSK 180/10). Ponadto sądy 
wskazują na niedopuszczal-
ność dokonywania negatywnej 
oceny wniosku bez wyjaśnie-
nia okoliczności faktycznych 
sprawy (tak ww. wyrok NSA 
z 26 października 2009 r. oraz 
wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. 
z 24 października 2018 r., sygn. 
akt II SA/Go 645/18).

Na bakier ze zdrowym 
rozsądkiem

Próżno natomiast szukać orze-
czeń sądowych na potwierdze-
nie poglądu, jakoby warunkiem 
wykazania interesu prawnego 
było złożenie wniosku do sądu 
lub uzyskanie wezwania przez 
sąd do wskazania danych ad-
resowych. Takie oczekiwania 
urzędników nie tylko nie znaj-
dują oparcia w przepisach ani 
w orzecznictwie, lecz także wy-
dają się po prostu sprzeczne ze 
zdrowym rozsądkiem. Skoro 
do złożenia pozwu albo wnio-
sku potrzebne są adresy stron, 
a urzędy gmin w celu ujawnie-
nia danych adresowych żądają 
dokumentów z sądu, oznacza-
łoby to konieczność składania 
do sądu pism niekompletnych, 
obarczonych brakami, w oczeki-
waniu, że ten te braki wytknie, 
wystosowując do wnioskodaw-
cy stosowne wezwanie, aby 
wtedy takie pismo przedstawić 
urzędnikowi. Dodajmy, że sądy 
wzywają do usunięcia braków 
pism, wyznaczając krótkie, naj-
częściej siedmiodniowe termi-
ny, po upływie których pisma są 
zwracane. W tak krótkim cza-
sie trudno jest załatwić jakąkol-
wiek sprawę urzędową wyma-
gającą – jak w tym przypadku 
– prowadzenia postępowania 
administracyjnego. W prakty-
ce oznacza to, że w celu złoże-
nia pisma sądowego należałoby 
z nim występować dwukrotnie 
– za pierwszym razem tylko 
w celu uzyskania dowodu wy-
stąpienia do sądu stanowiącego 
instrument uzyskania od gmi-
ny adresu, a dopiero za drugim 
razem (po zwrocie pierwszego 
pisma obarczonego brakami) 
składając kompletne pismo 
zawierające wymagane przez 
przepisy adresy. 

Zadbać o uzasadnienie 
Jak zatem przekonać gminę do 
udostępnienia danych osobo-
wych? Zgodnie z zasadami po-
stępowania administracyjnego 
można w jego trakcie składać 
dowody i wyjaśnienia. Warto 
więc przede wszystkim dbać 
o to, aby urzędnikom nie tyl-
ko wyjaśnić, do czego dane 
z rejestru PESEL są potrzebne, 
lecz także przedstawić konse-
kwencje prawne, które wystą-
pią w przypadku nieuzyskania 

tych danych. Jeśli np. celem 
uzyskania danych jest pozwa-
nie dłużnika przed sąd, to war-
to urzędowi gminy przedsta-
wić zarówno dowody, z których 
wynika zobowiązanie dłużnika, 
jak i korespondencję świadczą-
cą o zamiarze wytoczenia po-
wództwa. Jeśli taką korespon-
dencję udaje się doręczyć na 
inny adres niż adres zamiesz-
kania dłużnika (co może budzić 
wątpliwości urzędników co do 
potrzeby udostępnienia adre-
su z rejestru PESEL), to warto 
urzędnikom wyjaśnić, że nie 
jest to adres zamieszkania oraz 
że zgodnie ze wspomnianym 
wyżej art. 126 par. 2 pkt 1 k.p.c. 
na potrzeby pozwu konieczne 
jest uzyskanie adresu z reje-
stru PESEL. Z kolei w przypad-
ku gdy korespondencji w ogóle 
nie udaje się dłużnikowi dorę-
czyć, warto urzędnikom przed-
stawić dowody nieskutecznego 
doręczenia – zwrotki z adnota-
cją poczty lub wydruki z elek-
tronicznego systemu śledzenia 
przesyłek pocztowych.

Urzędnicy mogą nie znać za-
sad procedury cywilnej i nie 
zdawać sobie sprawy z opisa-
nych wyżej konsekwencji nie-
przedstawienia sądowi danych 
adresowych przy pierwszej 
czynności ‒ w pozwie, wnio-
sku lub innym piśmie. Dlatego, 
oprócz samej podstawy praw-
nej, można przytoczyć w uza-
sadnieniu skutki braku adresu 
zamieszkania w postaci zwro-
tu pisma, które by takiego ad-
resu nie wskazywało. Na przy-
kład w przypadku pozwu, który 
nie zawiera adresu pozwanego, 
zgodnie z art. 130 par. 1 k.p.c. 
wyznaczany jest siedmiodnio-
wy termin do wskazania ta-
kiego adresu, a w przypadku 
niedotrzymania tego termi-
nu, pozew jest zwracany. Po-
dobnie w przypadku zamia-
ru przeprowadzenia dowodu 
z zeznań świadka: z art. 2351 
k.p.c. wynika obowiązek odpo-
wiedniego oznaczenia dowodu 
(czyli w praktyce – m.in. poda-
nia adresu świadka), a zgodnie 
z art. 2352 par. 1 k.p.c. w przy-
padku niewykonania wezwa-
nia do wskazania adresu w od-
powiednim terminie sąd może 

taki dowód pominąć. Uświado-
mienie sobie przez urzędnika, 
że konsekwencje są tak daleko 
idące dla petenta składającego 
wniosek, może go skłonić do 
wydania pozytywnej decyzji. 

Warto także podeprzeć się 
przykładami orzeczeń sądów 
administracyjnych. [ramka]  
Urzędnik, który będzie pewien, 
że udostępniając dane z reje-
stru, nie łamie prawa i niczym 
nie ryzykuje, chętniej wyda de-
cyzję pozytywną.

Gdzie się odwołać
W przypadku odmowy udo-
stępnienia danych warto się 
odwoływać. Organem II in-
stancji jest wojewoda. Odwo-
łanie należy złożyć w termi-
nie 14 dni od dnia doręczenia 
negatywnej decyzji za po-
średnictwem tego organu, 
który wydał decyzję. W od-
wołaniu do wojewody warto 
konkretnie napisać, dlacze-
go organ gminy błędnie oce-
nił interes prawny w uzyska-
niu danych z rejestru PESEL. 
Co do argumentów prawnych, 
mają tu zastosowanie te same 
stwierdzenia, co w postępowa-
niu prowadzonym przez organ 
gminy. 

W przypadku podtrzyma-
nia odmownej decyzji w mocy 
przez wojewodę przysługuje 
skarga do WSA. Tę z kolei na-
leży wnieść w ciągu 30 dni od 
dnia doręczenia negatywnej 
decyzji wojewody. Oprócz wy-
żej wskazanych argumentów 
w skardze należy przytoczyć 
przepisy, które zostały naru-
szone przez organ gminy oraz 
wojewodę – przede wszystkim 
art. 46 ust. 2 ustawy o ewiden-
cji ludności, a pomocniczo tak-
że przepisy Konstytucji RP: 
art. 2 (zasada państwa prawne-
go) oraz art. 45 (prawo do sądu). 
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Ŝ art. 126 par. 2 pkt 1, art. 130 par. 1, 
art. 2351 k.p.c., art. 2352 par. 1 ustawy 
z 17  listopada 1964 r. – Kodeks postę-
powania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1460; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1086)

Ŝ art. 46 ust. 2 oraz art. 47 ust. 1 ustawy 
z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1397; ost.zm. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 695)

Przydatne wyroki sądów administracyjnych,  
które warto przytoczyć we wniosku ©℗

Za uzasadnione żądanie udostępnienia danych osobo-
wych uznaje się ich uzyskanie w celu dochodzenia swoich 
praw przed sądem czy wykonywania orzeczeń, np. prowa-
dzenia postępowania egzekucyjnego, gdy dane te dotyczą 
pozwanego lub dłużnika.

Wyrok WSA w Warszawie z 26 października 2009 r.,  
sygn. akt II SA/Wa 1759/08 

Przy wykładni interesu prawnego jako przesłanki mate-
rialnoprawnej żądania udostępnienia danych nie można 
wyznaczyć wąskich ram związanych z autorytatyw-
ną konkretyzacją normy materialnego prawa admini-
stracyjnego poprzez przyznanie (cofnięcie) uprawnienia 
materialnoprawnego lub obciążenia obowiązkiem ma-
terialnoprawnym. Takie wąskie ujęcie interesu prawne-
go, na podstawie art. 46 ust. 2 pkt 1 ustawy o ewidencji 
ludności, nie wyczerpuje tej wartości prawnej, a wymaga 
ujęcia szerszego obejmującego możliwość prawną pod-
jęcia obrony prawnej na szeroko pojętej drodze prawa do 
procesu. 

Wyrok NSA z 26 lipca 2016 r., sygn. akt II OSK 286/16

 WAŻNE  W przypad-
ku odmowy udostępnie-
nia danych przez urząd 
gminy można się odwołać 
do organu II instancji, 
czyli wojewody, w termi-
nie 14 dni od dnia  
doręczenia negatywnej 
decyzji.


