
Jak sprawdzić 
czy ktoś wykorzystał mój PESEL 

i nie wpędził mnie w długi?

Poniższa prezentacja posługuje się przykładem Krajowego Rejestru Długów – www.krd.pl. 
Jest to jedno z kilku działających w Polsce Biur Informacji Gospodarczej. Wykaz wszystkich biur znajdziesz pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/wykaz-biur-wykonujacych-dzialalnosc-gospodarcza

https://www.gov.pl/web/rozwoj/wykaz-biur-wykonujacych-dzialalnosc-gospodarcza


W wersji podstawowej Krajowy Rejestr Długów oferuje dwie usługi:

 Sprawdzenie rejestru zapytań o siebie, czyli wgląd do listy podmiotów, którym została udzielona informacja na 
nasz temat.

Jeśli informacje zostały pobrane bez naszej zgody, może to oznaczać próbę wyłudzenia kredytu na nasze nazwisko, a 
natychmiastowa reakcja może pozwolić na uniknięcie spłacania cudzego kredytu.

 Sprawdzenie siebie, czyli pobranie z Krajowego Rejestru Długów BIG SA informacji na własny temat.

Figurowanie w bazie danych KRD znacząco obniża naszą wiarygodność finansową i może spowodować odmowę 
udzielenia kredytu lub pożyczki. Dzięki stałej kontroli nad tymi informacjami mamy możliwość szybkiej reakcji na 
ewentualne dopisanie do KRD.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych konsumentowi przysługuje prawo do pobrania raportu o sobie i z rejestru zapytań. 
Jeśli korzysta z tego prawa nie częściej niż raz na 6 miesięcy dostęp do raportów jest bezpłatny.



Co mi to daje?

 Sprawdzenie rejestru zapytań o siebie

Operatorzy usług telekomunikacyjnych, banki, firmy pożyczkowe standardowo sprawdzają swoich potencjalnych 
klientów w rejestrze długów. Jest to tzw. sprawdzanie wiarygodności finansowej.
Jeśli zatem odnotowano takie zapytanie dotyczące Twojego numeru PESEL, a Ty w ostatnim roku nie zawierałeś / nie 
zawierałaś żadnej umowy kredytu, pożyczki, dostawy Internetu to może oznaczać, że ktoś, posługując się Twoją 
tożsamością (w szczególności imię, nazwisko, PESEL) próbował zawrzeć taką umowę bez Twojej wiedzy. W takiej 
sytuacji musisz natychmiast skontaktować się z firmą, która sprawdzała Twoją wiarygodność i ustalić co się wydarzyło.

 Sprawdzenie siebie w rejestrze dłużników

Ponieważ niepłacone zobowiązania np. opłaty abonamentowe, raty pożyczek lub kredytów są dużym problemem dla 
dostawców tych usług, zgłaszają oni swoich klientów – dłużników do rejestru dłużników. Jeżeli zawarłeś / zawarłaś 
tego typu umowę i nie płacisz opłat / rat to możesz szybko znaleźć się w takim rejestrze.

Jeżeli jednak wszystkich płatności dokonujesz na czas, a mimo to figurujesz w rejestrze może to świadczyć, że wpisano 
tam Ciebie przez pomyłkę albo, że ktoś posługując się Twoją tożsamością zawarł jakąś umowę, uzyskał to co chciał (np. 
pożyczkę, telefon, tablet) a firma pożyczkowa lub telekomunikacyjna zamierza ścigać Ciebie. W obu tych sytuacjach 
musisz się jak najszybciej się z nią skontaktować, a w przypadku kradzieży tożsamości zawiadomić również policję.



Po pierwsze:

 Wchodzimy na stronę www.krd.pl

 Wybieramy ofertę dla 
konsumentów Sprawdź swój 
PESEL

 Na podstronie, na którą 
zostaniemy przekierowani, po jej 
przewinięciu na dół, wybieramy 
opcję Załóż konto

 Zostaniemy przekierowani na 
kolejną podstronę, którą znów 
trzeba przewinąć na dół, i kliknąć 
w hiperłącze odsyłające do 
założenia konta w serwisie 
transakcyjnym

http://www.krd.pl/
https://konto.konsument.krd.pl/AccountRegistration/Register/


Po drugie:

 Pojawi się formularz Krok 1 z 3, w którym 
należy podać własne dane:
 Imię i nazwisko
 Telefon komórkowy i email
 Kod pocztowy i kraj zamieszkania
 Login (PESEL – tutaj to konieczne)
 Hasło

 Następnie musimy:
 Zaakceptować regulamin
 Oświadczyć, że mamy stałe miejsce 

zamieszkania w Polsce
 Potwierdzić, że zapoznaliśmy się z 

klauzulą informacyjną o przetwarzaniu 
danych przez KRD

 Zgód opcjonalnych nie trzeba zaznaczać

 I przechodzimy Dalej…



…dalej:

 Pojawi się formularz Krok 2 z 3, w którym 
należy podać dane adresowe:
 Kraj, miejscowość, ulica, numer domu, 

numer lokalu, kod pocztowy Telefon 
komórkowy i email

 I znów Dalej…



…jeszcze dalej:

 Pojawi się formularz Krok 3 z 3 – tutaj musimy przesłać 
wyraźny skan / zdjęcie dokumentu tożsamości 

 Ma to na celu weryfikację tożsamości

 Ale uwaga, konieczne jest jedynie udostępnienie części 
informacji zawartych w dokumencie:
 Imię i nazwisko
 PESEL
 Data ważności

 Pozostałe dane należy zamazać:
 Zdjęcie, nazwisko rodowe, imiona rodziców, podpis 

(jeśli zawiera), datę / miejsce urodzenia, płeć, 
numer dokumentu, hologram (jeśli zawiera), adres 
zamieszkania (jeśli zawiera), wzrost i kolor oczu 
(jeśli zawiera), obywatelstwo (jeśli zawiera), datę 
wydania i organ wydający

 I na koniec klikamy Załóż konto



Po trzecie:

 Po założeniu konta otrzymamy 
potwierdzenie w wiadomości 
email oraz

 …oczekujemy na weryfikację 
tożsamości

 Zgodnie z komunikatem 
prezentowanym przy Kroku 3 z 3 
weryfikacja tożsamości może 
potrwać do 72 godzin w dni 
robocze



Po czwarte:

 Po zweryfikowaniu tożsamości 
otrzymamy kolejną wiadomość

 i możemy zacząć korzystać z 
serwisu, tj. w tym wypadku 
zamówić raporty z rejestru 
zapytań i rejestru dłużników



Po piąte:

 Logujemy się (przy użyciu numeru 
PESEL i hasła)

 i w zakładce Raporty zamawiamy 
raporty

 Raporty generowane są 
natychmiast, więc od razu 
możemy się z nimi zapoznać



Po szóste:

 Sprawdzamy raport z rejestru 
zapytań

 Raport, którego screen
zamieszczono obok, pokazuje, że 
w ostatnim roku skierowano 
jedno zapytanie dotyczące 
użytkownika  – 14.04.2020 r. jego 
wiarygodność finansową 
weryfikowała spółka T-Mobile 
Polska S.A. 

 Wszystko się zgadza, bo 
użytkownik w kwietniu 2020 r. 
zawarł z T-Mobile umowę na 
usługi telekomunikacyjne

 Użytkownik nie musi więc 
podejmować dalszych działań



Po siódme:

 Sprawdzamy raport z rejestru 
dłużników

 Raport, którego screen
zamieszczono obok, pokazuje, że 
użytkownik nie znajduje się w 
rejestrze dłużników – wszystkie 
zobowiązania płaci na bieżąco 
oraz nikt nie zaciągnął żadnych 
długów posługując się jego 
tożsamością

 Użytkownik nie musi więc 
podejmować dalszych działań

 Kolejne raporty użytkownik może 
bezpłatnie wygenerować po 
upływie 6 miesięcy, tj. 10 lutego 
2021 roku



 Proste?
TAK!

 Czy czuję się bezpieczniej?
TAK!

 Czy polecam?
TAK!
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