
26	 Wspólnota MieszkanioWa październik 2011

PRAWO

A ktualny adres zamiesz-
kania członka wspólno-
ty lub spółdzielni moż-
na spróbować uzyskać 

w urzędzie gminy lub w Wydziale 
Udostępniania Informacji Departa-
mentu Spraw Obywatelskich Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji. W ostateczności istnieje 
możliwość ustanowienia kuratora 
dla osoby nieznanej z miejsca poby-
tu (tzw. curator absentis). 

W gminie 
i ministerstWie
Jeśli znamy ostatni adres zamiesz-
kania osoby poszukiwanej, w pierw-
szej kolejności o udostępnienie jej 
aktualnego adresu należy wystąpić 
do urzędu gminy, w której osoba ta 
była ostatnio zameldowana. 
Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 3 usta-
wy o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych (DzU z 2006 r. nr 139, 
poz. 993 ze zm.), wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta prowadzi 
w systemie teleinformatycznym ewi-
dencję ludności w formie gminnych 
zbiorów meldunkowych, zawiera-
jących m.in. dane dotyczące stałych 
i byłych mieszkańców gminy. Oso-
ba, która się wyprowadza, ma obo-
wiązek podać w gminie swój nowy 
adres zamieszkania. Jeśli osoba ta 
wymeldowała się i podała w gmi-
nie nowy adres, poszukiwania mogą 
zakończyć się sukcesem już na tym 
etapie. 
Jeżeli poszukiwania adresu w gmi-
nie zakończą się niepowodzeniem, 

pozostaje wystąpić do Wydzia-
łu Udostępniania Informacji De-
partamentu Spraw Obywatelskich 
MSWiA (dawniej wydział nosił na-
zwę Centralnego Biura Adresowe-
go). Wniosek należy przekazać na 
adres: Centrum Personalizacji Do-
kumentów MSWiA, Wydział Udo-
stępniania Danych, ul. Pawińskiego 
17/21, 02-106 Warszawa. 

Dobry poWóD
Zarówno we wniosku składanym do 
urzędu gminy, jak i do MSWiA, na-
leży wskazać jak najwięcej znanych 
nam danych osoby, której poszuku-

jemy, tj. jej imiona, nazwiska (także 
rodowe), nr PESEL, datę i miejsce 
jej urodzenia, ostatnie znane miej-
sce zameldowania, imiona rodziców, 
serię i nr dowodu osobistego, a także 
ewentualnie inne znane nam dane. 
Musimy także wskazać zakres żąda-
nych danych, czyli czy interesuje nas 
np. tylko adres zameldowania po-
szukiwanej osoby na pobyt stały, czy 

również adres zameldowania na po-
byt czasowy trwający ponad 3 mie-
siące, a może seria i numer aktual-
nego dowodu osobistego. 
Co istotne, wnioski należy opła-
cić.  Opłata za udostępnienie jed-
nostkowych danych wynosi 31 zł. 
Wzory wniosków o udostępnienie 
danych zawarto w załącznikach do 
rozporządzenia ministra spraw we-
wnętrznych i administracji  w spra-
wie określenia wzorów wniosków 
o udostępnienie danych z ewidencji 
ludności, zbioru PESEL oraz ewi-
dencji wydanych i unieważnionych 
dowodów osobistych (DzU z 2008 r. 
nr 214, poz. 1353 ze zm.).
Do wniosków składanych w urzędzie 
gminy czy w MSWiA należy załączyć 
dokumenty potwierdzające interes 
prawny w uzyskaniu danych (uzasad-
nioną potrzebę żądania ich udostęp-
nienia). Dokumentami takimi mogą 
być np. wezwanie komornika do po-
dania aktualnego adresu zamieszka-
nia dłużnika, wezwanie sądu do poda-
nia aktualnego adresu zamieszkania 
pozwanego, dokumenty potwierdza-
jące istnienie długu osoby poszukiwa-
nej względem wnioskującego o udo-
stępnienie mu danych (umowa zawar-
ta przez strony czy inne pisma stron, 
faktury, wezwania do zapłaty, wyroki 
sądowe itp.). Osobom i podmiotom, 
które nie wykażą interesu prawnego 
w uzyskaniu danych, a tylko interes 
faktyczny, dane mogą być udostępnio-
ne wyłącznie za zgodą osób, których te 
dane dotyczą (art. 44h ust. 2 pkt 3 usta-
wy o ewidencji ludności). 

Ustalanie ADrESU OSOBy
Przesyłka skierowana do członka wspólnoty lub spółdzielni wraca z adnotacją 
„adresat nieznany”. Jakie są prawne instrumenty i możliwości ustalenia miejsca 
zamieszkania takiej osoby? 

Ze wZględu 
na nacisk kładZiony 
na ochronę 
danych osobowych 
uZyskanie adresu 
zamieszkania 
poszukiwanej przez 
nas osoby może się 
okazać trudne.
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problem 
ze WspółWłaścicielem
Szczególnym rodzajem działa-
nia (także w małych wspólnotach 
mieszkaniowych) jest ustalanie ad-
resu jednego ze współwłaścicieli. 
Jak wiadomo, każdy ze współwła-
ścicieli może rozporządzać swoim 
udziałem bez zgody pozostałych 
współwłaścicieli, jednak już do roz-
porządzania rzeczą wspólną oraz do 
innych czynności, które przekracza-
ją zakres zwykłego zarządu tą rze-
czą, potrzebna jest zgoda wszyst-
kich współwłaścicieli. Brak zgody 
jednego z nich (spowodowany tak-
że nieznajomością miejsca jego za-
mieszkania) może zahamować do-
konanie czynności prawnej przez 
pozostałych. Zgodnie z art. 199 zda-
nie drugie kc, w braku zgody części 
współwłaścicieli na czynność prze-
kraczającą zakres zwykłego zarzą-
du rzeczą wspólną, współwłaścicie-
lom, których udziały wynoszą co 
najmniej połowę, pozostaje jedynie 
żądać rozstrzygnięcia przez sąd, ja-
ko że rozstrzygnięcie sądu zastępu-
je tu brakującą zgodę części współ-
właścicieli. W takim postępowaniu 

nieznany z miejsca pobytu współ-
właściciel powinien być reprezento-
wany przez kuratora ustanowionego 
dla niego przez sąd. 
rozpatrując wniosek współwłaści-
cieli o wyrażenie zgody na doko-
nanie czynności przekraczającej 
zakres zwykłego zarządu rzeczą 
wspólną, sąd musi mieć na wzglę-
dzie cel zamierzonej czynności oraz 
interes wszystkich współwłaścicieli. 
Oznacza to, że zamierzona czyn-
ność powinna mieć swoje uzasad-
nienie gospodarcze i nie powinna 
prowadzić do pokrzywdzenia które-
gokolwiek ze współwłaścicieli.
Co na to sąd? Obowiązek podania 
adresu pozwanego obciąża osobę, 
która wnosi pozew do sądu (powo-
da). Jeśli podany w pozwie adres 
okaże się nieaktualny, wówczas sąd 
wezwie powoda, aby ten w terminie 
wskazanym przez sąd dostarczył są-
dowi informację o aktualnym adre- 
sie pozwanego. Gdy powód nie 
uczyni zadość wezwaniu sądu i jed-
nocześnie nie wniesie o ustanowie-
nie kuratora dla osoby nieznanej 
z miejsca pobytu, sąd  może uznać, 
iż sprawie nie można nadać dalszego 

biegu i na podstawie art. 177 par. 1 
pkt 6 kpc zawiesi postępowanie. Sąd 
nie prowadzi we własnym zakre-
sie poszukiwań adresu pozwanego, 
tylko w sprawach o roszczenia ali-
mentacyjne oraz o ustalenie pocho-
dzenia dziecka i o związane z tym 
roszczenia, przewodniczący lub re-
ferendarz sądowy przed ustanowie-
niem kuratora we własnym zakre-
sie prowadzi stosowne dochodzenie 
w celu ustalenia miejsca zamieszka-
nia lub pobytu pozwanego (art. 144 
par. 1 zd. drugie kpc).

UstanoWienie 
kUratora 
Gdy chcemy wnieść pozew lub in-
ne pismo procesowe, a nie jesteś- 
my w stanie wskazać nawet miejsca 

Jeżeli poszukiwania adresu w gminie 
zakończą się niepowodzeniem, 
pozostaje wystąpić do Wydziału 
Udostępniania Informacji 
Departamentu Spraw Obywatelskich 
MSWiA (dawniej wydział nosił nazwę 
Centralnego Biura Adresowego). 

ważne
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pobytu przeciwnika procesowego, 
pozostaje nam skorzystanie z insty-
tucji kuratora do doręczeń dla osoby 
nieznanej z miejsca pobytu. Zgod-
nie z art. 143 kodeksu, jeżeli stro-
nie, której miejsce pobytu nie jest 
znane, ma być doręczony pozew 
lub inne pismo procesowe wywo-
łujące potrzebę podjęcia obrony jej 
praw, doręczenie może nastąpić tyl-
ko do rąk kuratora ustanowionego 
na wniosek osoby zainteresowanej 
przez sąd orzekający.  Kurator dla 
osoby nieznanej z miejsca pobytu 
może więc być ustanowiony tylko na 
wniosek osoby zainteresowanej (je-
dynie w postępowaniach nieproce-
sowych jego wyznaczenie następu-
je z urzędu – art. 510 par. 2 zdanie 
drugie kpc), konieczne jest przy tym 

uprawdopodobnienie przez osobę 
wnioskującą o jego ustanowienie, że 
miejsce pobytu przeciwnika nie jest 
znane. 
Do uprawdopodobnienia braku 
znajomości miejsca pobytu danej 
osoby mogą posłużyć dokumenty 
uzyskane na etapie wcześniejszych 
poszukiwań, tj. informacja z urzędu 
gminy, że poszukiwany nie wska-
zał swojego nowego miejsca zamel-
dowania czy podobna odpowiedź 

z Wydziału Udostępniania Informa-
cji MSWiA. Konieczne jest przy tym 
dodatkowo wskazanie, że nie tyl-
ko żądający ustanowienia kuratora, 
lecz także w szczególności krewni, 
powinowaci i inne osoby bliskie oraz 
np. zakład pracy, w którym strona 
była ostatnio zatrudniona, nie ma-
ją wiadomości na temat miejsca jej 
pobytu. Dodać warto, że osoba wno-
sząca o ustanowienie kuratora musi 
się liczyć z koniecznością uiszczenia 
zaliczki na poczet wydatków kura-
tora i w zależności od wyniku spra-
wy z pokryciem kosztów wynagro-
dzenia kuratora. Jego wysokość za-
leży w każdym wypadku od rodzaju 
sprawy, stopnia jej zawiłości i nakła-
du pracy kuratora.

praWo przeciW nam
Ze względu na dość duży nacisk kła-
dziony obecnie na ochronę danych 
osobowych uzyskanie adresu za-
mieszkania poszukiwanej przez nas 
osoby może się okazać w praktyce 
dość trudne. Niejednokrotnie sko-
rzystanie z pozaprawnych możliwo-
ści uzyskania adresu osoby przez nas 
poszukiwanej (np. rozmowa z sąsia-
dami czy aktualnymi mieszkańca-
mi lokalu, który niegdyś zamieszki-
wał poszukiwany) może się okazać 
w praktyce skuteczniejsze. 

EDYTA WIELAŃCZYK
konsultant  
w Dr Krystian Ziemski 
& Partners Kancelaria 
Prawna

Sama nieobecność osoby w kraju i niczym nie poparte twierdzenie o tej 
nieobecności nie mogą być potraktowane jako spełnienie ustawowej przesłanki 
nieznania miejsca pobytu tej osoby, zwłaszcza przy uwzględnieniu praktycznie 
nieograniczonej możliwości przekraczania granic (wyrok Sądu Najwyższego 
z 30 czerwca 1997 r., II CKU 71/97).

OrzecznictwO 


