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WSTĘP 
 

Policja co roku poszukuje osób, które zaginęły. Są wśród nich zarówno dzieci, jak 

i osoby dorosłe. Według statystyk Komendy Głównej Policji w 2013 roku zaginęły 19 617 

osoby, natomiast w 2014 roku - 20 845 osoby
1
. 

Analizując powyższe dane statystyczne dotyczące osób zaginionych, można zauwa-

żyć, że systematycznie rośnie liczba osób zaginionych w Polsce. Najczęstszymi powodami 

zaginięć osób są choroby psychiczne, ucieczki z domu, codzienne problemy rodzinne, pro-

blemy finansowe, a także zdarzenia losowe - wypadki oraz przestępstwa (zabójstwa, pobicia 

ze skutkiem śmiertelnym, uprowadzenia). Czasami osoby zaginione świadomie zrywają kon-

takt z osobami bliskimi i wyjeżdżają z kraju do pracy za granicą, nie pozostawiając żadnej 

informacji. 

Partnerem Policji w poszukiwaniach osób jest fundacja Itaka Centrum Poszukiwań 

Ludzi Zaginionych, która powstała w 1999 roku. W dniu 25 maja 2009 r. fundacja podpisała 

porozumienie o współpracy z Komendą Główną Policji. Itaka prowadzi Bazę Danych Osób 

Zaginionych oraz Bazę Danych Osób o Nieustalonej Tożsamości (NN). Obydwie bazy są 

ogólnodostępne na stronie zaginieni.pl.
2
 

 Itaka jest jedyną organizacją pozarządową w Polsce, która całościowo zajmuje się 

problemem zaginięcia, a wszelką pomoc świadczy bezpłatnie, całodobowo pod numerem  

801 24 70 70 lub 22 654 70 70 lub numerem telefonu w sprawie zaginionego dziecka i nasto-

latka 116 000. 

Policja realizuje ustawowe zadania, poszukiwania osób zaginionych na podstawie 

art. 14 ust1 pkt 3 ustawy o Policji. 

 

„W granicach swych zadań Policja wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, 

dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:  

1) rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń;  

2) poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwo-

ści, zwanych dalej „osobami poszukiwanymi”;  

3) poszukiwania osób, które na skutek wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego ustalenie 

miejsca ich pobytu należy odnaleźć w celu zapewnienia ochrony ich życia, zdrowia lub 

wolności, zwanych dalej „osobami zaginionymi”.
3
 

 

Od 18 czerwca 2012 roku obowiązują nowe zasady poszukiwania osób zaginionych 

i identyfikacji osób i zwłok o nieustalonej tożsamości, które zawarte są w Zarządzeniu nr 124 

Komendanta Głównego Policji z 4 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia przez Policję po-

szukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalo-

nej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich (Dz. Urz. KGP 

poz. 29 z 2012 r.). Zarządzenie nr 124 zastąpiło dotychczas obowiązujące zarządzenie nr 352 

Komendanta Głównego Policji z 16 lipca 2003 roku (Dz.Urz. KGP nr 15, poz. 75 z 2003 r. 

oraz nr 16, poz. 97 z 2004 r.). Zarządzenie nr 26/13 Komendanta Głównego Policji z 18 listo-

pada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania 

osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości 

lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich oraz następnie w dniu 02 stycznia 

2015 roku weszło w życie Zarządzenie nr 72/13 Komendanta Głównego Policji z 31 grudnia 

                                                           
1
 http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zaginieni/50885,Zaginieni.html, według stanu na 01.08.2014 

roku. 
2
 http://zaginieni.pl., z dnia 1.08.2014 r. 

3 Ustawa o Policji z dnia 06.04.1990 roku zmiany w art. 14 weszły w życie z dn. 9.10.2014 r., Dz. U. 

 z 2014 r. poz. 1199. 
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2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby 

zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub 

znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich (Dz. Urz. KGP z 2015 r. poz. nr 1). 

Główną intencją opracowanych w Biurze Służby Kryminalnej KGP zmian obowiązującego 

aktu normatywnego było wzmocnienie wymiany informacji nt. osób zaginionych kategorii I 

pomiędzy służbą dyżurną (jednostka prowadząca poszukiwania - dyżurny KWP/KSP – dy-

żurny KGP) a Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP oraz usprawnienie współpracy 

z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w zakresie poszukiwań międzynarodo-

wych obywateli RP oraz cudzoziemców. Dodatkowym celem przyświecającym projektodaw-

com nowelizowanego zarządzenia było zintensyfikowanie współpracy pomiędzy CPOZ KGP 

a wojewódzkimi koordynatorami ds. poszukiwań w realizowanych na terenie danego woje-

wództwa działaniach dotyczących poszukiwań osób zaginionych kategorii I. Spodziewane 

korzyści z wprowadzonych zmian  to zwiększenie skuteczności prowadzonych przez Policję 

poszukiwań osób zaginionych w kraju oraz za granicą. Sprawniejszy obieg informacji 

w sprawach zaginięć kategorii I gwarantuje szybszą reakcję na zdarzenie i w konsekwencji 

zwiększa szanse na pomyślne zakończenie  działań poszukiwawczych za osobą zaginioną
4
. 

Zmiany, które są w nowym zarządzeniu to np. wprowadzenie nowej III kategorii osób 

zaginionych, zmienił się również sposób przyjmowania informacji o zaginięciu osoby przez 

Policję, gdzie użyto sformułowania niezwłocznie po otrzymaniu takiego zgłoszenia Policja ma 

obowiązek przyjęcia zawiadomienia od osoby uprawnionej. 

Należy zwrócić również uwagę na obowiązek spoczywający na dyżurnym jednostki 

Policji rejestrującej osobę zaginioną w ewidencji policyjnej, w przypadku zakwalifikowania 

tej osoby do I kategorii, który sporządza notatkę urzędową zawierającą dodatkowe ustalenia 

i informacje uzyskane w trakcie przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby i niezwłocznie 

przesyła ją do komórki właściwej do koordynacji poszukiwań i identyfikacji osób Biura Służ-

by Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz komendy wojewódzkiej Policji i komendy 

powiatowej, miejskiej Policji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby zagi-

nionej.
5
 

Wprowadzony przez zarządzenie został również obowiązek sporządzania przez poli-

cjanta prowadzącego poszukiwanie analizy i oceny wykonanych w sprawie czynności poszu-

kiwawczych wraz z wnioskami i planem dalszego prowadzenia poszukiwań. Powyższe do-

kumenty sporządza się po upływie trzech miesięcy od dnia wszczęcia poszukiwań przez okres 

pierwszego roku, a następnie po upływie każdego kolejnego roku i przesyła się do wydziału 

kryminalnego komendy wojewódzkiej Policji właściwej ze względu na miejsce poszukiwań. 

 Niniejsza publikacja zawiera informacje dotyczące wprowadzenia progresji wiekowej 

osoby zaginionej i wprowadzenia do ewidencji policyjnej zdjęcia z jej prawdopodobnym 

obecnym wyglądem osoby małoletniej oraz pełnoletniej. Policjant przed zakończeniem czyn-

ności poszukiwania osoby zaginionej małoletniej wykonuje powyższą czynność, natomiast 

w przypadku osoby pełnoletniej - wykonuje progresję wiekową wtedy, kiedy uzna to za celo-

we. 

 W Zarządzeniu nr 124 należy także zwrócić uwagę na przypadki, w których Policja 

nie będzie prowadziła poszukiwań osób zaginionych, odmówi wszczęcia poszukiwań oraz 

procedury dotyczące postępowania w przypadku ujawnienia noworodka porzuconego w miej-

scu niestwarzającym zagrożenia dla jego zdrowia lub życia, gdzie może zostać objęty na-

                                                           
4
 http://www.policja.pl/pol/kgp/bsk/aktualnosci-1/biezace-informacje/107735,Nowelizacja-zarzadzenia-124-

Komendanta-Glownego-Policji-z-dnia-4-czerwca-2012-r.html (pobrano 21.03.2016r.) 
5
 Zarządzenie nr 26 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 listopada 2013 r., zmieniające zarządzenie w spra-

wie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia oso-

by o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich, Dz.Urz KGP poz. 92 

z 2013 r. 
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tychmiastową opieką, np. szpital, „okno życia”. Zostały ujednolicone przepisy dotyczące reje-

stracji, prowadzenia spraw identyfikacji NN osób, które w trakcie wykonywania czynności 

poszukiwawczych zmarły i nie zostały zidentyfikowane. Uregulowane zostały również zasady 

usuwania danych dotyczących osób zaginionych, osób o nieustalonej tożsamości lub usiłują-

cych ukryć swoją tożsamość oraz postępowania w przypadku znalezienia NN zwłok. 

 Warto podkreślić, że od dnia 18 listopada 2013 r. obowiązuje Zarządzenie nr 26 Ko-

mendanta Głównego Policji zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia przez Policję 

poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieusta-

lonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich, które wprowa-

dziło istotne zmiany dotyczące wdrożenia Child Alert – systemu wsparcia poszukiwań upro-

wadzonych i zaginionych osób małoletnich oraz inne zmiany, które zostały zawarte w niniej-

szej publikacji. 
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Rozdział I Michał Zielonka  

 
 

1.1. Podstawowe pojęcia z zakresu prowadzenia poszukiwań osób 

 zaginionych 
 

W pierwszym rozdziale wyjaśnione zostaną podstawowe pojęcia związane z poszuki-

waniem osób zaginionych przez Policję. 

1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają
6
:  

1) zaginięcie osoby - zaistnienie zdarzenia, uniemożliwiającego ustalenie miejsca pobytu 

osoby fizycznej i zapewnienie ochrony jej życia, zdrowia lub wolności, wymagające 

jej odnalezienia albo udzielenia pomocy;  

2) osoba zaginiona kategorii I - osobę, która opuściła nagle ostatnie miejsce swojego 

pobytu w okolicznościach uzasadniających podejrzenie popełnienia na jej szkodę 

przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności, albo uzasadniających podejrze-

nie zagrożenia dla jej życia, zdrowia lub wolności, w szczególności:  

a) wskazujących na realną możliwość popełnienia przez nią samobójstwa,  

b) jeśli jest to osoba małoletnia do lat 15 i jej zaginięcie zgłoszono po raz pierwszy,  

c) jeśli jest to osoba, która z powodu wieku, choroby, upośledzenia umysłowego lub 

innego zakłócenia czynności psychicznych nie może kierować swoim postępowa-

niem albo wymaga opieki lub pomocy innych osób;  

3) osoba zaginiona kategorii II - osoba, która opuściła ostatnie miejsce swojego pobytu 

w okolicznościach nieuzasadniających niezwłocznej potrzeby zapewnienia ochrony jej 

życia, zdrowia lub wolności, albo udzielenia pomocy, w szczególności gdy:  

a) nie istnieją przesłanki wymienione w pkt 2 i 4,  

b) osoba zaginiona okazywała wcześniej niezadowolenie z własnej sytuacji życiowej 

lub zamiar jej zmiany, zabierając ze sobą rzeczy osobiste,  

c) osoba zaginiona opuściła ostatnie miejsce swojego pobytu z własnej woli;  

4) osoba zaginiona kategorii III:  

a) osoba małoletnia, której zaginięcie jest samowolnym oddaleniem się w wyniku ko-

lejnej ucieczki z domu rodzinnego, domu dziecka lub ośrodka opiekuńczego, bądź 

innej tego rodzaju placówki, w której przebywała ona na mocy orzeczenia sądu 

i nie była pozbawiona wolności, o ile nie zachodzą przesłanki określone w pkt 2,  

b) osoba pełnoletnia, która w związku z przymusowym umieszczeniem jej przez 

uprawniony organ w szpitalu psychiatrycznym, domu pomocy społecznej, środowi-

skowym domu samopomocy lub innej tego rodzaju placówce samowolnie oddaliła 

się ze wskazanego miejsca pobytu, o ile nie zachodzą przesłanki określone w pkt 2,  

c) osoba małoletnia zaginiona w związku z tzw. porwaniem rodzicielskim, o ile nie 

zachodzą przesłanki określone w pkt 2 z uwzględnieniem warunków przyjęcia 

zgłoszenia takiej osoby wskazanego w § 3 ust. 3;  

5) porwanie rodzicielskie - jest sytuacją, w której jedno z rodziców lub opiekunów po-

siadających pełną władzę rodzicielską bez woli i wiedzy drugiego z nich pod pretek-

stem krótkotrwałego pobytu wywozi lub zatrzymuje osobę małoletnią na stałe, po-

zbawiając tym samym drugiego rodzica lub opiekuna posiadającego pełną władzę ro-

                                                           
6
 Zarządzenie nr 124 Komendanta Głównego Policji z 4 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia przez Policję 

poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub 

znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich, Dz.Urz. KGP poz. 29 z 2012 r., § 2.1. 
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dzicielską możliwości utrzymywania kontaktu z małoletnim w przysługującym mu 

zgodnie z prawem zakresie;  

6) osoba o nieustalonej tożsamości, zwana dalej „NN osobą” - osoba, której dane per-

sonalne są nieznane, niepełne lub niewiarygodne, w szczególności gdy:  

a) jest to następstwem choroby, uniemożliwiającej samodzielne podejmowanie decy-

zji przez tę osobę,  

b) osoba ta zataja swoją tożsamość w sytuacji mającej znaczenie prawne;  

7) nieznane zwłoki i szczątki ludzkie, zwane dalej „NN zwłokami” - ciało osoby 

zmarłej odnalezione w stanie lub okolicznościach uniemożliwiających jego identyfi-

kację, w tym części ciała ludzkiego odłączone od całości, jeżeli umożliwiają pobranie 

próbek biologicznych do badań genetycznych; nie stanowią NN zwłok noworodki 

urodzone martwe;  

8) miejsce zaginięcia - miejsce, w którym osoba zaginiona przebywała po raz ostatni 

przed zaginięciem, co potwierdzają wiarygodne informacje;  

9) miejsce zameldowania – miejsce, w którym osoba została zameldowana na pobyt sta-

ły lub czasowy;  

10) miejsce zamieszkania - miejsce, w którym osoba przebywała przed zaginięciem;  

11) zbiory daktyloskopijne i zbiory zdjęć sygnalitycznych - zbiory odbitek linii papilar-

nych i zbiory kart albumowych prowadzone na zasadach określonych w przepisach 

w sprawie uzyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania przez Policję informacji 

oraz sposobów zakładania i prowadzenia zbiorów tych informacji;  

12) osoba uprawniona - osoba, która zawiadomiła Policję o zaginięciu osoby, to jest:  

a) członek rodziny, opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy osoby zaginionej,  

b) kierownik instytucji, w której osoba zaginiona lub NN osoba przebywała w celu le-

czenia albo sprawowania nad nią opieki,  

c) przedstawiciel właściwego urzędu konsularnego, jeżeli osobą zaginioną jest cudzo-

ziemiec,  

d) inna osoba, która w złożonym zawiadomieniu uzasadnia podejrzenie popełnienia 

przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności osoby zaginionej, albo wska-

zuje jednoznacznie okoliczności zaginięcia osoby;  

13) baza danych DNA - baza danych zawierająca informację o wynikach analizy kwasu 

dezoksyrybonukleinowego zwana dalej bazą danych DNA prowadzona na zasadach 

określonych w zarządzeniu nr 1565 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 

2005 r. w sprawie wykonywania przez policjantów zadań związanych z prowadzeniem 

bazy danych zawierającej informacje o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukle-

inowego (Dz. Urz. KGP z 2006 r. nr 1, poz. 2);  

14) rejestracja i sprawdzenie w ewidencji policyjnej – czynności wykonywane w trybie 

i na zasadach określonych w przepisach regulujących prowadzenie i funkcjonowanie 

Krajowego Systemu Informacyjnego Policji oraz metody i formy przetwarzania w tym 

systemie informacji uzyskiwanych przez Policję; 

15) ewidencja policyjna - zestaw centralnych zbiorów informacji o nazwie Krajowy Sys-

tem Informacyjny Policji (KSIP); 

16) INTERPOL – Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej INTERPOL;  

17) biuro KGP właściwe do koordynowania poszukiwań międzynarodowych – ko-

mórka organizacyjna Komendy Głównej Policji wyznaczona do wykonywania zadań 

Krajowego Biura INTERPOL oraz Biuro SIRENE;  

18) biuro KGP właściwe do koordynowania międzynarodowej wymiany informacji – 

komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji wyznaczona do wykonywania za-

dań Krajowego Biura INTERPOL w zakresie koordynowania i prowadzenia między-

narodowej wymiany informacji o charakterze kryminalnym;  
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19) oficerowie kontaktowi – oficerowie kontaktowi do spraw międzynarodowej wymiany in-

formacji kryminalnych ustanowieni w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji;  

20) jednostka Policji – jednostka organizacyjna Policji, o której mowa w § 2 pkt 1 zarzą-

dzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie 

szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych 

jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 135, z późn. zm.).  

21) Child Alert – system wsparcia poszukiwań uprowadzonych i zaginionych osób mało-

letnich, mający na celu natychmiastowe poinformowanie jak największej liczby osób 

o prowadzonych przez Policję poszukiwaniach osoby małoletniej za pośrednictwem 

mediów interaktywnych oraz środków masowego przekazu, w szczególności: telewi-

zji, Internetu, radia, tablic reklamowych; 

22) Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, zwane dalej 

„CPOZ KGP” –centrum funkcjonujące w ramach Biura Służby Kryminalnej Komen-

dy Głównej Policji, powołane decyzją nr 147 Komendanta Głównego Policji z dnia 

15 kwietnia 2013 r. w sprawie Centrum poszukiwań Osób Zaginionych Komendy 

Głównej Policji; 

23) koordynator CPOZ KGP – osoba wykonująca czynności służbowe w Centrum Po-

szukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji; 

24) koordynator w komendzie wojewódzkiej Policji – osoba wyznaczona do współpra-

cy z CPOZ KGP w zakresie poszukiwań osób zaginionych.
7
 

 

 

 

1.2. Przyjęcie zawiadomienia o zaginięciu osoby 
 

Policja podejmuje poszukiwanie osoby niezwłocznie po otrzymaniu informacji o jej 

zaginięciu. Zawiadomienie o zaginięciu osoby, przyjmuje się od osoby uprawnionej bezpo-

średnio po otrzymaniu takiej informacji. W przypadku otrzymania informacji o zaginięciu 

osoby drogą telefoniczną, mailową lub pocztową należy niezwłocznie skontaktować się ze 

zgłaszającym w celu przyjęcia od niego zawiadomienia o zaginięciu osoby.
8
  

Należy zauważyć, że w zarządzeniu w § 3 ust. 1 użyto słowa niezwłocznie, czyli bez 

zbędnej zwłoki Policja podejmuje poszukiwanie osoby zaginionej po otrzymaniu informacji 

o jej zaginięciu. Oznacza to, że nie trzeba czekać 24, 48 czy 72 godzin i odsyłać osoby 

uprawnionej do złożenia zawiadomienia o zaginięciu osoby w późniejszym terminie. 

Nie istnieje żaden czasookres godzinowy od chwili zaginięcia osoby do czasu przyję-

cia przez Policję zawiadomienia o zaginięciu osoby i podjęcia czynności poszukiwawczych 

mających na celu jej odnalezienie.  
Zgodnie z § 49 ust 1 Decyzji nr 125 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 kwietnia 

2013 roku w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, informa-

cje o osobach zaginionych rejestruje się w zbiorach KSIP w formie zaginięcia osoby nie-

zwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 godzin od przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu 

osoby, ze wskazaniem następujących celów prowadzenia poszukiwania stosownie do ustalo-

nych okoliczności zaginięcia: 

1) „ustalenie miejsca pobytu osoby zaginionej”; 

2) „ustalenie miejsca pobytu małoletniej osoby zaginionej”; 

3) „objęcie ochroną dla ich własnej ochrony”; 

                                                           
7
 Zarządzenie nr 26... op. cit. 

8
 Zarządzenie nr 124 ... op. cit., § 3.1. 
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4) „zapobieganie stwarzanym przez osobę zagrożeniom i oddanie do właściwej placówki 

opiekuńczej lub leczniczej”.
9
 

 

Zawiadomienie o zaginięciu osoby, która została zakwalifikowana do kategorii III 

przyjmuje się bezpośrednio od osoby uprawnionej. Natomiast w przypadku, gdy osoba 

uprawniona prześle zawiadomienie drogą mailową, pocztową lub przekaże telefonicznie, 

wówczas należy sporządzić notatkę urzędową, która nie stanowi podstawy do rejestracji oso-

by zakwalifikowanej do kategorii III.
10

 

Zawiadomienie o zaginięciu osoby, które powstało wskutek tzw. porwania rodziciel-

skiego przyjmuje się od rodzica zgłaszającego zaginięcie i kwalifikuje do kategorii III, w sy-

tuacji, gdy drugi rodzic lub opiekun prawny posiadający pełną władzę rodzicielska bez poro-

zumienia ze zgłaszającym rodzicem zabiera osobę małoletnia, nie informując tego rodzica 

o jej miejscu pobytu. Nie dokonuje się przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby w wyniku 

tego rodzaju porwania w przypadku, gdy możliwe jest zakwalifikowanie zaginięcia osoby do 

kategorii I lub II albo w sytuacji, gdy od właściwego sądu rodzinnego i nieletnich
11

 wpłynął 

do Policji wniosek o ustalenie miejsca pobytu osoby małoletniej.
12

 

Odstępuje się od przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby po upływie pięciu lat od 

daty jej zaginięcia.
13

  

Zawiadomienie o zaginięciu osoby jest zobowiązany przyjąć dyżurny jednostki Poli-

cji, do której zgłosiła się osoba uprawniona, lub wyznaczony przez niego policjant tej jed-

nostki.
14

 Każdy pełniący służbę policjant, inny niż dyżurny jednostki, do którego zgłosi się 

osoba uprawniona, jest zobowiązany: 

 przyjąć od osoby uprawnionej zawiadomienie o zaginięciu osoby; 

 niezwłocznie przekazać zawiadomienie o zaginięciu osoby do dyżurnego najbliższej 

jednostki Policji oraz podjąć określone przez niego czynności w niezbędnym zakresie; 

 sporządzić notatkę służbową z wykonanych czynności i przekazać ją dyżurnemu jed-

nostki Policji. Jeżeli z treści przyjętego zawiadomienia wynika, że istnieje realna moż-

liwość odnalezienia osoby zaginionej, a zwłaszcza małoletniej lub wymagającej opieki 

albo, gdy zachodzi obawa bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub wolności tej 

osoby-dyżurny jednostki Policji zarządza i nadzoruje w niezbędnym zakresie przebieg 

czynności poszukiwawczych zmierzających do odnalezienia osoby.
15

 

 

Przyjmując zawiadomienie o zaginięciu osoby, należy ustalić w szczególności:  

1) pełne dane personalne osoby zaginionej;  

2) cechy wyglądu zewnętrznego z uwzględnieniem znaków szczególnych;  

3) opis ubioru z uwzględnieniem znaków lub cech szczególnych poszczególnych elementów;  

4) oznaczenie grupy krwi;  

5) opis przedmiotów posiadanych w czasie zaginięcia, w tym numer telefonu komórkowego 

osoby zaginionej;  

6) miejsce i okoliczności zaginięcia;  

7) informacje o stanie zdrowia osoby zaginionej, w tym dane dotyczące upośledzeń fizycznych 

oraz psychicznych, nałogach oraz charakter nawyków i skłonności z uwzględnieniem prób 

samobójczych oraz innych zagrożeń dla bezpieczeństwa własnego i innych osób;  

                                                           
9
 Decyzja nr 125 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 kwietnia 2013 roku w sprawie funkcjonowania Krajo-

wego Systemu Informacyjnego Policji, § 49 ust 1. 
10

 Zarządzenie nr 124... op. cit.§ 3.2. 
11

 Zarządzenie nr 26... op. cit. 
12

 Zarządzenie nr 124... op. cit., § 3.3 
13

 Ibidem, § 3.4. 
14

 Ibidem, § 3.5. 
15

 Ibidem, § 3.6. 
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8) rodzaj, czas trwania i skutki poprzednich oddaleń z miejsca pobytu;  

9) prawdopodobną przyczynę zaginięcia, w kontekście sytuacji rodzinnej, zawodowej, kon-

fliktów, wypowiedzi, pozostawionych listów;  

10) adresy osób i instytucji, do których mogła udać się osoba zaginiona;  

11) rodzaj i zakres czynności poszukiwawczych podjętych dotychczas przez rodzinę, znajo-

mych lub podmioty pozapolicyjne;  

12) informacje dotyczące opiekuna prawnego osoby zaginionej, w szczególności dane kon-

taktowe;  

13) jeżeli to możliwe, informacje dotyczące osoby uprawnionej do odbioru osoby zaginionej 

w przypadku wystąpienia takiej konieczności;  

14) nazwy kont internetowych portali społecznościowych, do których osoba zaginiona nale-

żała.
16

 

 

Przyjmując zawiadomienie o zaginięciu osoby, policjant powinien przeprowadzić 

wywiad z zawiadamiającym i ustalić w szczególności dane zawarte w § 4.1. Zarządzenia 

nr 124. W miarę możliwości należy dołączyć aktualną fotografię osoby zaginionej, którą po-

winien dostarczyć zawiadamiający. Policjant przyjmujący zawiadomienie o zaginięciu powi-

nien niezwłocznie sprawdzić osobę w odpowiednich aplikacjach dostępowych Krajowego 

Systemu Informacyjnego Policji dostępnych przez System Poszukiwaczy Policji. W przypad-

ku, gdy okaże się, że osoba zaginiona jest już zarejestrowana w tej ewidencji, ale na terenie 

innej jednostki Policji, to odstępuje się od przyjęcia takiego zawiadomienia.
17

 Policjant wów-

czas sporządza notatkę, która zawiera informacje przekazane przez osobę zgłaszającą, a na-

stępnie przesyła ją do jednostki Policji, która dokonała rejestracji osoby zaginionej. 

Jeśli z treści przyjętego zawiadomienia o zaginięciu osoby wynika, że zaginiecie ma 

związek z katastrofą statku powietrznego lub wodnego, albo z innym szczególnym zdarze-

niem o charakterze klęski żywiołowej, czynności poszukiwawcze i identyfikacyjne są prowa-

dzone w zakresie określonym przez kierownika grupy operacyjno-procesowej, powołanej 

w związku z zaistnieniem tego zdarzenia.
18

 

W przypadku, gdy okaże się, że jest to kolejne zgłoszenie zaginięcia osoby nieubez-

własnowolnionej, pełnoletniej, osoby, która już wcześniej była osobą zaginioną i nie wyraziła 

zgody na ujawnienie swojego miejsca pobytu poprzez pisemne oświadczenie, jak również 

osoby, której miejsce pobytu nie jest znane zgłaszającemu, a informacje przekazane nie 

wskazują na nowe okoliczności uzasadniające podejrzenie popełnienia przestępstwa przeciw-

ko życiu, zdrowiu lub wolności osoby zaginionej albo jej zaginięcia, wówczas podejmuje się 

czynności sprawdzające w niezbędnym zakresie. Powyższe czynności dokumentuje policjant 

w formie notatki służbowej bez rejestrowania osoby jako zaginionej w ewidencji policyjnej. 

Policjant przyjmujący zawiadomienie o zaginięciu osoby jest również zobowiązany 

poinformować zawiadamiającego o najbliższym punkcie lub kontakcie do organizacji udziela-

jącej pomocy prawnej lub psychologicznej rodzinom osób zaginionych, a także o linii telefo-

nicznej, która jest bezpłatna i działa całodobowo.
19

 

Dyżurny  jednostki  Policji  lub  wyznaczony  przez  niego  policjant  niezwłocznie  po  

przyjęciu zawiadomienia  o zaginięciu  osoby  rejestruje  to  zawiadomienie  oraz  osobę  za-

ginioną  w ewidencji  policyjnej oraz sporządza notatkę urzędową zawierającą dodatkowe 

ustalenia i informacje uzyskane w trakcie przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby
20

.   

                                                           
16

 Ibidem, § 4.1. 
17

 Ibidem, § 4.4. 
18

 Ibidem, § 4.7. 
19

 Ibidem, § 4.9. 
20

 Ibidem, § 5.1. 
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Dyżurny jednostki Policji rejestrującej osobę zaginioną w ewidencji policyjnej, 

w przypadku zakwalifikowania tej osoby do I kategorii, notatkę urzędową, niezwłocznie prze-

syła do komórki właściwej do prowadzenia poszukiwań i identyfikacji osób w Biurze Krymi-

nalnym Komendy Głównej Policji oraz komendy wojewódzkiej Policji i komendy powiato-

wej/miejskiej Policji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby zaginionej
21

.  

Dyżurny jednostki Policji, po wykonaniu czynności określonych wyżej przekazuje  

telefonicznie informację o zaginięciu osoby zakwalifikowanej do kategorii I dyżurnemu ko-

mendy wojewódzkiej Policji. Informację, dyżurny komendy wojewódzkiej Policji przekazuje 

telefonicznie koordynatorowi w komendzie wojewódzkiej Policji oraz dyżurnemu Komendy 

Głównej Policji, który przekazuje ją koordynatorowi CPOZ KGP. Koordynator w komendzie 

wojewódzkiej Policji po uzyskaniu informacji, nawiązuje niezwłocznie kontakt z jednostką 

Policji prowadzącą poszukiwania, koordynuje wykonywane przez tę jednostkę czynności po-

szukiwawcze oraz, w razie potrzeby, wnioskuje do koordynatora CPOZ KGP o udzielenie 

wsparcia osobowego lub technicznego
22

.  

 Po przyjęciu zawiadomienia o zaginięciu osoby niezwłocznie rejestruje się ją w ewi-

dencji policyjnej oraz sporządza notatkę urzędową, która zawiera dodatkowe ustalenia i in-

formacje uzyskane w trakcie rozmowy z zawiadamiającym. 

 Funkcjonariusz przyjmujący zawiadomienie o zaginięciu osoby, decyduje i określa 

kategorię osoby zaginionej po dokonaniu analizy i oceny informacji, faktów i okoliczności 

zawartych w zawiadomieniu. Ewentualne wątpliwości dotyczące zakwalifikowania osoby do 

odpowiedniej kategorii (I, II lub III) rozstrzyga kierownik jednostki Policji, w której przyjęto 

zawiadomienie. Zawiadamiającemu, czyli osobie uprawnionej, która składa zawiadomienie 

o zaginięciu osoby, wydaje się potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia. 

 

 

 

1.3. Sposób i zakres prowadzenia poszukiwania osoby zaginionej 
 

 

W przypadku przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby zakwalifikowanej do ka-

tegorii I należy niezwłocznie: 
  

1. Dokonać rejestracji zawiadomienia o zaginięciu osoby oraz rejestracji osoby zaginio-

nej. 

2. Podjąć czynności zmierzające do odnalezienia osoby i dokonać rejestracji osoby, 

w tym zorganizować i przeprowadzić penetrację terenu ostatniego miejsca pobytu 

osoby zaginionej, wykorzystując w miarę potrzeb i możliwości siły i środki innych 

jednostek Policji, w tym: środki techniczne, psy służbowe, a także podmioty pozapoli-

cyjne. W trakcie penetracji poszczególnych elementów zabudowań czy pomieszczeń 

należy dążyć do ujawnienia miejsc, w których osoba zaginiona mogła się ukryć, nie 

może się z nich wydostać lub gdzie mogą znajdować się jej zwłoki. 

3. Szczegółowo rozpytać osoby, które jako ostatnie miały kontakt z osobą zaginioną. 

                                                           
21

 Ibidem, § 5.2. 
22

 Zarządzenie Nr 72 Komendanta Głównego Policji a dnia 31 grudnia 2014r., zmieniające zarządzenie w spra-

wie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia oso-

by o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich,(Dz. Urz. KGP z 2015 r. 

poz.1). 
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4. Dokonać sprawdzenia szpitali, pogotowia ratunkowego lub opiekuńczego, izb oraz 

domów dziecka, noclegowni, izb wytrzeźwień, zakładów prawnej izolacji albo opieki 

społecznej w rejonie miejsca zaginięcia lub miejsca pobytu. 

5. Dokonać sprawdzenia ostatniego miejsca pobytu osoby zaginionej celem ujawnienia, 

zabezpieczenia i utrwalenia śladów i dowodów mogących ukierunkować czynności 

poszukiwawcze, służące celom identyfikacyjnym, w tym ślady linii papilarnych, 

próbki pisma ręcznego oraz przedmioty indywidualnego użytku, z których można 

uzyskać materiał biologiczny do analizy DNA, przy czym z czynności tych należy 

sporządzić notatkę urzędową. 

6. Dokonać w miarę możliwości zabezpieczenia i analizy zapisów z monitoringu w rejo-

nie miejsca zaginięcia osoby oraz miejsc, w których po raz ostatni mogła być widzia-

na. 

7. Dokonać sprawdzenia, czy w rejonie miejsca zaginięcia osoby odnaleziono NN osoby 

lub NN zwłoki, odpowiadające rysopisowi zaginionej osoby. 

8. Uzyskać najbardziej aktualną i wyraźną fotografię osoby zaginionej i zarejestrować 

w ewidencji policyjnej. 

9. Dokonać rejestracji przedmiotów i dokumentów, które osoba zaginiona miała przy so-

bie lub nimi dysponowała, w bazie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji 

(KSIP).  

10. Po uzyskaniu zgody od osoby uprawnionej do złożenia zawiadomienia o zaginięciu, 

a w przypadku zaginionej osoby małoletniej – rodzica, opiekuna prawnego lub sądu 

rodzinnego i nieletnich, opublikować informację o zaginięciu osoby wraz z jej zdję-

ciem na portalu internetowym Komendy Głównej Policji. 

11. Po uzyskaniu zgody osoby uprawnionej, a w przypadku zaginionej osoby małoletniej 

– rodzica, opiekuna prawnego lub sądu rodzinnego i nieletnich, spowodować publika-

cję o poszukiwaniu osoby zaginionej w środkach masowego przekazu.
23

 

12. Zlecić oznaczenie kodu genetycznego materiału biologicznego pochodzącego od oso-

by zaginionej lub osób z nią spokrewnionych celem porównania go z profilami zareje-

strowanymi w bazie danych DNA w terminie 90 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia 

o zaginięciu osoby; 

13. Podjąć adekwatne do sytuacji czynności operacyjne na zasadach określonych w in-

nych przepisach. 
 

 

W przypadku przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby zakwalifikowanej do ka-

tegorii II należy: 

 

1. Dokonać rejestracji zawiadomienia o zaginięciu osoby oraz rejestracji osoby zaginio-

nej. 

2. Uzyskać fotografię osoby zaginionej i wprowadzić do ewidencji policyjnej. 

3. Po uzyskaniu zgody od osoby uprawnionej do złożenia zawiadomienia o zaginięciu, 

a w przypadku zaginionej osoby małoletniej – rodzica, opiekuna prawnego lub sądu 

rodzinnego i nieletnich, opublikować informację o zaginięciu osoby wraz z jej zdję-

ciem na portalu internetowym Komendy Głównej Policji.
24

 

4. Zlecić oznaczenie kodu genetycznego materiału biologicznego pochodzącego od oso-

by zaginionej lub osób z nią spokrewnionych celem porównania go z profilami zareje-

strowanymi w bazie danych DNA w terminie 180 dni od dnia przyjęcia zawiadomie-

nia o zaginięciu. 

                                                           
23

 Zarządzenie nr 26... op. cit. 
24

 Ibidem. 
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5. Podjąć czynności poszukiwawcze zmierzające do odnalezienia osoby, jeżeli uzasadnia 

to treść przyjętego zawiadomienia o zaginięciu osoby. 

 

 

W przypadku przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby zakwalifikowanej do ka-

tegorii III należy: 

 

1. Niezwłocznie podjąć czynności poszukiwawcze zmierzające do odnalezienia osoby, 

jeżeli uzasadnia to treść przyjętego zawiadomienia o zaginięciu osoby. 

2. Dokonać rejestracji zawiadomienia o zaginięciu osoby oraz rejestracji osoby zaginio-

nej. 

3. Uzyskać fotografię osoby zaginionej i wprowadzić do ewidencji policyjnej, 

4. Po uzyskaniu zgody od osoby uprawnionej do złożenia zawiadomienia o zaginięciu, 

a w przypadku zaginionej osoby małoletniej – rodzica, opiekuna prawnego lub sądu 

rodzinnego i nieletnich, opublikować informację o zaginięciu osoby wraz z jej zdję-

ciem na portalu internetowym Komendy Głównej Policji
25

 

5. Uzyskać informacje umożliwiające podjęcie stosownych działań w związku z poszu-

kiwaniem oraz wydać dyspozycje dotyczące dalszego postępowania w przypadku od-

nalezienia osoby i wprowadzić te dyspozycje do ewidencji policyjnej. 

6. Powiadomić właściwy sąd rodzinny i nieletnich
26

 o samowolnym oddaleniu się osoby 

małoletniej w wyniku ucieczki z domu rodzinnego, domu dziecka, ośrodka 

opiekuńczego lub innej tego rodzaju placówki, w której przebywała ona na mocy 

orzeczenia sądu i nie była pozbawiona wolności. 

7. Powiadomić właściwy sąd rodzinny i nieletnich
27

 o wszczęciu poszukiwań osoby ma-

łoletniej jako zaginionej wówczas, gdy z podanych przez osobę zgłaszającą okolicz-

ności wynika, że nastąpiło tzw. porwanie rodzicielskie, oraz poinformować osobę za-

wiadamiającą o zaginięciu osoby o zasadności osobistego zwrócenia się do tego sądu 

z wnioskiem o wskazanie sposobu dalszego postępowania w przypadku ustalenia 

miejsca pobytu małoletniej osoby zaginionej.
28

 

 

Policjant prowadzący poszukiwanie osoby zaginionej, zakwalifikowanej do kategorii I, 

powinien uwzględnić konieczność:  

1) udziału w czynnościach, o których mowa w § 3 ust. 7, zarządzonych przez dyżurnego 

jednostki Policji;  

2) udziału w czynnościach dochodzeniowo-śledczych prowadzonych w trybie określonym 

w art. 308 kpk w związku z zaginięciem osoby;  

3) sprawdzenia informacji podanych przez osobę uprawnioną w złożonym przez nią zawia-

domieniu o zaginięciu osoby;  

4) uzyskania w uzasadnionym przypadku wykazu połączeń telefonicznych osoby zaginionej 

i dokonania ich weryfikacji pod kątem przydatności do działań poszukiwawczych;  

5) ustalenia prawnej i faktycznej sytuacji rodzinnej małoletniej osoby zaginionej lub ubez-

własnowolnionej;  

6) dokonania przeglądu akt spraw prowadzonych wobec lub z udziałem osoby zaginionej, 

w celu ustalenia świadków, miejsc i innych okoliczności wyznaczających kierunek pro-

wadzonego poszukiwania;  

                                                           
25

 Ibidem. 
26

 Ibidem. 
27

 Ibidem. 
28

 Zarządzenie nr 124 ... op. cit., § 9.1. 
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7) dokonania penetracji, innych niż ostatnie, miejsc pobytu osoby zaginionej, w celu ustale-

nia świadków lub innych faktów lub dowodów umożliwiających odnalezienie osoby za-

ginionej;  

8) udziału w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych w środowisku osoby zaginionej.
29

  
 

Poszukiwanie osób zaginionych, zakwalifikowanych do kategorii III prowadzi się 

w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby, a następnie kontynuuje 

jako poszukiwanie osoby zaginionej kategorii II.
30

 

Czynności w ramach poszukiwań osób zaginionych, dotyczących małoletnich zakwa-

lifikowanych do kategorii III, w ciągu pierwszych 30 dni od zawiadomienia o zaginięciu oso-

by wykonują policjanci z komórki organizacyjnej do spraw nieletnich jednostki Policji, a na-

stępnie, w przypadku nieodnalezienia osoby, przekazują materiały wraz z analizą wykona-

nych czynności do właściwej komórki organizacyjnej do spraw prowadzenia poszukiwań jed-

nostki Policji i współpracują z nią w wykonywaniu dalszych czynności.
31

 

Czynności w ramach poszukiwań osób zaginionych, dotyczących małoletnich zakwa-

lifikowanych do kategorii I lub kategorii II, wykonują właściwe komórki organizacyjne do 

spraw prowadzenia poszukiwań w jednostce Policji z udziałem komórki organizacyjnej do 

spraw nieletnich jednostki Policji prowadzącej poszukiwanie.
32

 

W przypadku ustalenia, iż wystąpiło kolejne zaginiecie tej samej osoby małoletniej lub 

jest ono wynikiem jej samowolnego oddalenia się z domu rodzinnego, domu dziecka, ośrodka 

opiekuńczego lub innej tego rodzaju placówki, w której przebywała ta osoba na mocy orze-

czenia sądu i nie była pozbawiona wolności, należy sporządzić notatkę urzędowa i przekazać 

ją do właściwego miejscowo sądu rodzinnego i nieletnich.
33

 

Właściwą miejscowo jednostką Policji do prowadzenia poszukiwania osoby zaginio-

nej jest jednostka, na której obszarze właściwości terytorialnej osoba zaginęła, a w przypadku 

kiedy nie można ustalić miejsca zaginięcia osoby w kraju lub za granica, to właściwą jest ta 

jednostka, na której obszarze właściwości terytorialnej osoba zaginiona miała swoje ostatnie 

znane miejsce zamieszkania.
34

 

W przypadku gdy jednostka Policji, w której przyjęto zawiadomienie o zaginięciu 

osoby, nie jest właściwa miejscowo do prowadzenia poszukiwania – dokumentację z wyko-

nanych czynności przekazuje się niezwłocznie jednostce właściwej, informując wydziały 

kryminalne komend wojewódzkich Policji pismem zawierającym uzasadnienie tej decyzji. 

Kierownik jednostki Policji właściwej miejscowo zleca prowadzenie poszukiwania 

policjantowi komórki organizacyjnej służby kryminalnej lub wyznacza do tego policjanta in-

nej komórki organizacyjnej. Policjant prowadzący poszukiwanie jest zobowiązany utrzymy-

wać niezbędny kontakt z osobą uprawnioną, w tym udzielać jej dozwolonych prawem infor-

macji o stanie i przebiegu poszukiwania nieobjętych klauzulą odpowiedzialności. 

                                                           
29

 Ibidem, § 10.1. 
30

 Ibidem, § 10.3. 
31

 Ibidem, § 10.4. 
32

 Ibidem, § 10.5. 
33

 Zarządzenie nr 26 ... op. cit. 
34

 Zarządzenie nr 124 ... op. cit. § 11.2. 
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Rozdział II Michał Zielonka 
 

 

 

2.1. Poszukiwanie osób za granicą oraz poszukiwanie cudzoziemców 
 

 

Poszukiwania obywateli Rzeczypospolitej Polskiej za granicą koordynuje biuro Ko-

mendy Głównej Policji właściwe do koordynowania poszukiwań międzynarodowych. 

Policjant, prowadzący poszukiwanie osoby zaginionej, jest zobowiązany do wystąpie-

nia, za pośrednictwem oficera kontaktowego, z wnioskiem o wszczęcie poszukiwania za gra-

nicą w przypadku, gdy: 

1) zaginięcie osoby ma związek z wyjazdem na terytorium państwa nienależącego do obszaru 

Schengen, 

2) w trakcie wykonywania czynności poszukiwawczych uzyskano wiarygodną informację 

wskazującą na pobyt osoby zaginionej na terytorium kraju nienależącego do obszaru 

Schengen. 

 

Policjant prowadzący poszukiwanie osoby zaginionej przesyła do komórki właściwej 

do koordynowania poszukiwań międzynarodowych za pośrednictwem oficera kontaktowego, 

informację w celu jej przekazania do państwa Schengen w przypadku, gdy: 

1) zaginięcie osoby ma związek z wyjazdem na terytorium państwa należącego do obszaru 

Schengen, 

2) w trakcie wykonywania czynności poszukiwawczych uzyskano wiarygodną informację 

wskazującą na pobyt osoby zaginionej na terytorium państwa należącego do obszaru 

Schengen.
35

 
 

W przypadku gdy odnajdzie się osoba zaginiona na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej, jednostka Policji wnioskująca o poszukiwanie za granicą osoby zaginionej ma obowią-

zek niezwłocznie zawiadomić właściwą komórkę do koordynowania poszukiwań międzyna-

rodowych w celu odwołania poszukiwań. 

 Biuro Komendy Głównej Policji właściwe do koordynowania poszukiwań międzyna-

rodowych o sprawach określonych w ust. 5 Zarządzenia 124 KGP niezwłocznie informuje 

koordynatora CPOZ KGP oraz dyżurnego Komendy Głównej Policji przekazując jednocze-

śnie mailem kopię wniosku o poszukiwanie osoby za granicą lub informację dotyczącą zagi-

nięcia osoby. W przypadku otrzymania od organów ścigania innych państw informacji o oso-

bie zaginionej, w tym również o zaginionym cudzoziemcu, zakwalifikowanej do kategorii I 

albo wprowadzonej do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) jako osoba zaginiona, która 

powinna być objęta ochroną w celu zapobiegania zagrożeniom lub dla jej własnej ochrony, a 

z otrzymanych informacji wynika, że może przebywać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

Biuro Komendy Głównej Policji właściwe do koordynowania poszukiwań międzynarodo-

wych niezwłocznie przekazuje informację w tej sprawie mailem koordynatorowi CPOZ KGP 

oraz dyżurnemu Komendy Głównej Policji
36

. 

                                                           
35

 Ibidem, § 13.2. 
36

 Zarządzenie Nr 72 Komendanta Głównego Policji a dnia 31 grudnia 2014r., zmieniające zarządzenie w spra-

wie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia oso-

by o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich,(Dz. Urz. KGP z 2015 r. 

poz.1). 
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Jednostka Policji, która odnalazła cudzoziemca, ustaliła miejsce jego pobytu, ujawniła 

jego zwłoki lub zakończyła czynności poszukiwawcze, niezwłocznie powiadamia o tym biuro 

Komendy Głównej Policji właściwe do koordynowania poszukiwań międzynarodowych. 

Policjant, przyjmujący zawiadomienie o zaginięciu cudzoziemca, w przypadku gdy 

osoba uprawniona do złożenia zawiadomienia o zaginięciu osoby nie jest w stanie wskazać 

ostatniego miejsca pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przed-

stawić dowodów wskazujących, iż jego zaginięcie mogło nastąpić na obszarze Rzeczypospo-

litej Polskiej, albo w przypadku ustalenia, że osoba zaginiona jest już zarejestrowana w Sys-

temie Informacyjnym Schengen (SIS), nie dokonuje rejestracji osoby zaginionej w ewidencji 

policyjnej, a jedynie podejmuje czynności sprawdzające w niezbędnym zakresie i uzasadnio-

ne okolicznościami zawartymi w zawiadomieniu o zaginięciu osoby, a następnie pisemnie 

powiadamia o tym fakcie biuro Komendy Głównej Policji właściwe do koordynowania po-

szukiwań międzynarodowych. 

W przypadku, gdy na podstawie uzyskanych informacji zachodzi uzasadnione podej-

rzenie, że zaginiona osoba małoletnia, jest ofiarą przestępstwa związanego z pozbawieniem 

wolności albo jej życie, zdrowie jest bezpośrednio zagrożone, Policja może uruchomić system 

Child Alert. 

Child Alert może zostać uruchomiony, na każdym etapie prowadzonych poszukiwań, 

jeśli łącznie spełnione zostaną poniższe kryteria: 

1) osoba zaginiona w chwili zaginięcia nie ukończyła 18 roku życia; 

2) istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba małoletnia, jest ofiarą przestępstwa związane-

go z pozbawieniem wolności albo jej życie, zdrowie jest bezpośrednio zagrożone; 

3) uzyskano pisemną zgodę, której wzór stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia, od rodzica 

albo opiekuna prawnego zaginionej osoby małoletniej na rozpowszechnienie komunika-

tu, a w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z rodzicem albo opiekunem 

prawnym uzyskano zgodę sądu rodzinnego i nieletnich; 

4) z posiadanych przez Policję informacji wynika, że rozpowszechnienie komunikatu może 

w realny sposób przyczynić się do odnalezienia małoletniej osoby zaginionej; 

5) uzyskane informacje są wystarczające do sporządzenia komunikatu, który zawiera infor-

macje dotyczące małoletniej osoby zaginionej, a w szczególności: 

a) aktualne zdjęcie osoby małoletniej; 

b) wiek i imię osoby małoletniej, a w uzasadnionych przypadkach także jej nazwisko; 

c) opis ubioru; 

d) cechy charakterystyczne; 

e) miejsce zaginięcia - zdarzenia; 

f) informacje dotyczące okoliczności zaginięcia - zdarzenia; 

g) numer telefonu, na który mają być przekazywane informacje o osobie wymienionej 

w emitowanym komunikacie Child Alert.
37

 

 

Child Alertu nie stosuje się do tzw. porwań rodzicielskich, z wyłączeniem przypad-

ków, w których stwierdzono realne wystąpienie bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia 

osoby małoletniej. 

Jeżeli z posiadanych informacji wynika, iż użycie Child Alertu może spowodować re-

alne zagrożenie dla życia, zdrowia osoby małoletniej, należy odstąpić od jego uruchomienia.
38

 

Uruchomienie Child Alertu następuje na wniosek kierownika jednostki Policji prowa-

dzącej poszukiwania osoby zaginionej po uprzednim stwierdzeniu zaistnienia kryteriów do 

jego uruchomienia. Zatwierdzony przez kierownika jednostki Policji prowadzącej poszuki-

wania wniosek przesyła się do CPOZ KGP oraz do wiadomości dyżurnemu właściwej ko-

                                                           
37

 Zarządzenie nr 26... op. cit., § 15a ust. 3 
38

 Ibidem, § 15a. 
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mendy wojewódzkiej Policji. Decyzję o wypełnieniu i przesłaniu wniosku oraz jego zatwier-

dzeniu podejmuje kierownik jednostki Policji lub osoba przez niego wyznaczona. 

W przypadku prowadzenia postępowania przygotowawczego w związku z zaginię-

ciem osoby małoletniej, o sporządzeniu wniosku należy niezwłocznie poinformować właści-

wego prokuratora. 

W przypadku wystąpienia wątpliwości co do zasadności wnioskowania o uruchomie-

nie Child Alertu, kierownik jednostki Policji lub osoba przez niego wyznaczona, kontaktuje 

się z właściwym koordynatorem w komendzie wojewódzkiej Policji lub CPOZ KGP w celu 

skonsultowania dalszego toku działania.
39

 Koordynator CPOZ KGP po otrzymaniu z jednost-

ki Policji prowadzącej poszukiwania wniosku o uruchomienie Child Alertu analizuje i po-

twierdza telefonicznie bądź mailem informacje uzasadniające potrzebę jego wszczęcia, a na-

stępnie powiadamia kierownika komórki właściwej do koordynacji poszukiwań i identyfikacji 

osób Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji lub osobę przez niego wyznaczo-

ną, który podejmuje decyzję o przygotowaniu komunikatu i uruchomieniu Child Alertu.
40

 

Koordynator CPOZ KGP przygotowuje komunikat i po uzyskaniu zgody na uruchomienie 

Child Alertu od kierownika komórki właściwej do koordynacji poszukiwań i identyfikacji 

osób Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji lub osoby przez niego wyznaczo-

nej, informuje telefonicznie oraz mailem dyżurnego Komendy Głównej Policji, który następ-

nie rozsyła komunikat do wszystkich jednostek Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, 

Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w celu rozpowszechnienia go wśród podle-

głych jednostek. Następnie koordynator CPOZ KGP uruchamia Child Alert poprzez rozesła-

nie komunikatu do partnerów systemu.
41

 

Child Alert uruchamiany jest na czas 12 godzin, licząc od momentu rozesłania komu-

nikatu o zaginionej osobie małoletniej. W trakcie trwania Child Alertu jednostka prowadząca 

poszukiwania może zwrócić się pisemnie bądź mailem do CPOZ KGP o dokonanie zmiany w 

treści komunikatu. Decyzję o wprowadzeniu zmian w komunikacie podejmuje kierownik ko-

mórki właściwej do koordynacji poszukiwań i identyfikacji osób Biura Służby Kryminalnej 

Komendy Głównej Policji lub osoba przez niego wyznaczona. Child Alert może zostać za-

kończony przed upływem 12 godzin od jego uruchomienia przez kierownika komórki wła-

ściwej do koordynacji poszukiwań i identyfikacji osób Biura Służby Kryminalnej Komendy 

Głównej Policji lub osobę przez niego wyznaczoną, na wniosek kierownika jednostki Policji 

prowadzącej poszukiwania. Child Alert zostaje odwołany poprzez rozesłanie przygotowanego 

przez koordynatora CPOZ KGP komunikatu do partnerów systemu. 

O odwołaniu Child Alertu koordynator CPOZ KGP powiadamia dyżurnego Komendy 

Głównej Policji telefonicznie oraz mailem.
42

 

W przypadku wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w § 15b ust. 1, teczka poszu-

kiwania osoby zaginionej powinna zawierać również wniosek o wszczęcie Child Alertu oraz 

zgodę na rozpowszechnienie komunikatu o zaginionej osobie małoletniej za pośrednictwem 

mediów interaktywnych i środków masowego przekazu, o której mowa w § 15a ust. 2 pkt 3 

Zarządzenia nr 26 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 listopada 2013 r.  
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 Ibidem, § 15b. 
40

 Ibidem, § 15c. 
41

 Ibidem, § 15d. 
42

 Ibidem, § 15e. 
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2.2. Dokumentowanie czynności poszukiwawczych 
 

W jaki sposób dokumentujemy czynności poszukiwawcze? Należy mieć na uwadze, 

że forma i zakres dokumentowania czynności poszukiwawczych zależne są od kategorii oso-

by zaginionej. Policjant również powinien sporządzić zapis w notatniku służbowym, wypełnić 

odpowiedni formularz zawiadomienia o zaginięciu osoby w zależności od zakwalifikowania 

do kategorii I, II lub III (załącznik nr 1, 2 Zarządzenia nr 124 KGP) oraz sporządzić notatkę 

służbową z wykonanych czynności. 

Formą gromadzenia dokumentów z wykonywanych czynności poszukiwawczych jest 

teczka poszukiwania osoby zaginionej. Prowadzenie teczki poszukiwania osoby zaginionej 

przez wyznaczonego policjanta jest obowiązkowe jedynie w przypadku zakwalifikowania 

osoby zaginionej do kategorii I lub II. W tym wypadku teczkę poszukiwania zakłada się po 

dokonaniu rejestracji osoby zaginionej w ewidencji policyjnej. 

Teczkę poszukiwania zakłada się po dokonaniu rejestracji osoby zaginionej w ewiden-

cji policyjnej. Teczka poszukiwania osoby zaginionej powinna zawierać: 

1) kartę nadzoru służbowego, 

2) zawiadomienie o zaginięciu osoby, 

3) potwierdzenie rejestracji w ewidencji policyjnej zawiadomienia o zaginięciu osoby zagi-

nionej, 

4) plan czynności poszukiwawczych, systematycznie aktualizowany, jednak nie rzadziej niż 

co trzy miesiące, 

5) dokumenty z wykonanych czynności poszukiwawczych.
43

 

 

W przypadku wystąpienia z wnioskiem kierownika jednostki Policji prowadzącej po-

szukiwania osoby zaginionej po uprzednim stwierdzeniu zaistnienia kryteriów do jego uru-

chomienia teczka poszukiwania osoby zaginionej powinna zawierać również wniosek 

o wszczęcie Child Alertu oraz zgodę na rozpowszechnienie komunikatu o zaginionej osobie 

małoletniej za pośrednictwem mediów interaktywnych i środków masowego przekazu
44

 

Wszystkie dokumenty z wykonanych czynności poszukiwawczych gromadzi się 

w układzie chronologicznym. W sprawach poszukiwania osób zaginionych zakwalifikowa-

nych do kategorii III, dokumentację włącza się do jednej zbiorczej teczki czynności poszuki-

wawczych, prowadzonych w komórkach organizacyjnych jednostek Policji wykonujących te 

czynności. 

Jeżeli poszukiwania osoby zaginionej zakwalifikowanej do kategorii II nie zostały za-

kończone w ciągu roku od dnia wszczęcia poszukiwań oraz po upływie każdego kolejnego 

roku, policjant prowadzący poszukiwanie sporządza szczegółową analizę i ocenę wykona-

nych w sprawie czynności poszukiwawczych wraz z wnioskami i planem dalszego prowadze-

nia poszukiwań. Analizę i ocenę wykonanych w sprawie czynności poszukiwawczych wraz 

z wnioskami i planem dalszego prowadzenia poszukiwań policjant przesyła do Wydziału 

Kryminalnego komendy wojewódzkiej Policji właściwej ze względu na miejsce poszukiwań. 

W przypadku poszukiwania osoby zaginionej zakwalifikowanej do kategorii I, analizę 

i ocenę wykonanych w sprawie czynności poszukiwawczych wraz z wnioskami i planem dal-

szego prowadzenia poszukiwań policjant przesyła do wydziału kryminalnego komendy wo-

jewódzkiej Policji właściwej ze względu na miejsce poszukiwań po upływie 3 miesięcy od 

dnia wszczęcia poszukiwań przez okres pierwszego roku, a następnie po upływie każdego ko-

lejnego roku. 

Wydział kryminalny komendy wojewódzkiej Policji, właściwej ze względu na miejsce 

poszukiwań, po otrzymaniu dokumentacji dotyczącej poszukiwań osób zaginionych zakwali-
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 Zarządzenie nr 124 ... op. cit. § 16. 
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 Zarządzenie nr 26 ... op. cit. 
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fikowanych do kategorii I oraz po otrzymaniu analizy i oceny wykonanych w sprawie czyn-

ności poszukiwawczych, wraz z wnioskami i planem dalszego prowadzenia poszukiwań, do-

konuje ich analizy oraz oceny przyjętych kierunków i prawidłowości wykonanych przez pod-

ległe jednostki Policji czynności poszukiwawczych, a także podejmuje decyzje dotyczące dal-

szego prowadzenia poszukiwań, w tym celowości objęcia sprawy nadzorem szczególnym, 

albo przejęcia do dalszego prowadzenia. W ramach prowadzonego nadzoru instancyjnego 
komórka właściwa do koordynacji poszukiwań i identyfikacji osób Biura Służby Kryminalnej 

Komendy Głównej Policji może zobowiązać właściwą jednostkę Policji do przekazywania 

informacji o przebiegu czynności realizowanych w sprawie poszukiwań osoby zaginionej 

znajdującej się w jej zainteresowaniu.
45

 

Jednostka Policji prowadząca poszukiwania ma obowiązek niezwłocznego i systema-

tycznego przekazywania posiadanych informacji do komórki właściwej do koordynacji po-

szukiwań i identyfikacji osób Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji.
46
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WZÓR NOTATKI URZĘDOWEJ Z WYKONANYCH CZYNNOŚCI 
Wszelkie dane znajdujące się w poniższych załącznikach są fikcyjne 

 

 

sierż. Jan Nowak        Piła, dnia 20.09.2014r. 

Sekcja Kryminalna 

Komenda Powiatowa  

Policji w Pile 

 

 

 

NOTATKA URZĘDOWA 

 

 

 

W dniu 20.09.2014r. o godzinie 9:00 do KPP w Pile zgłosiła się Pani: 

 

     Anna Kowalska c. Zygmunta 

     ur.24.02.1965r. Piła 

     zam. Piła ul. Wodna 2/12 

 

która złożyła zawiadomienie o zaginięciu swojej córki: 

 

     Justyna Kowalska c. Michała 

     ur.13.04.2001r.Piła 

     zam. Piła ul. Wodna 2/12 

 

Według oświadczenia zgłaszającej, jej córka Justyna Kowalska wyszła z 

domu w dniu 19.09.2014 r. o godzinie 7:30 Liceum Ogólnokształcącego w Pile 

przy ulicy Ludowej 12, gdzie jest uczennicą klasy III b i do chwili obecnej nie 

nawiązała kontaktu z rodziną, nie wróciła po skończonych zajęciach. Zaginiona 

posiada przy sobie telefon komórkowy o numerze 543 334 256 w sieci Orange 

na abonament, a umowa podpisana jest na dane zgłaszającej. Telefon jest obec-

nie wyłączony. 

Pani Anna Kowalska oświadczyła, że w dniu 18.09.2014 r. była w szkole 

wywiadówka, na której okazało się, że Justyna ma liczne nieobecności na zaję-

ciach dydaktycznych. W domu z tego powodu wynikła kłótnia pomiędzy Justy-

ną i jej ojcem, po której dziewczyna nie wyjaśniając powodu wagarów poszła do 

swojego pokoju, trzaskając drzwiami. Jak oświadczyła zgłaszająca, córka po raz 

pierwszy nie wróciła do domu na noc. Jest grzeczną, skrytą i wrażliwą osobą. 

Nie pije alkoholu, nie pali papierosów i nie bierze narkotyków. Ponadto, według 
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pani Kowalskiej, córka nie jest ubezwłasnowolniona, jak również nigdy nie le-

czyła się psychiatrycznie oraz odwykowo.  

Od pewnego czasu nasiliły się problemy wychowawcze, które wynikają 

według matki zaginionej z okresu dojrzewania dziewczyny oraz spędzania przez 

rodziców dużego wymiaru czasu poza domem w pracy. Justyna Kowalska po-

mimo tego zawsze powracała na noc do domu. Według matki zaginionej córka 

posiada zainteresowania związane ze zdrową żywnością, zdrowym stylem życia 

oraz rozwojem swojej ,,duchowości”. Ubiera się dość charakterystycznie, tj. w 

długie luźne ubrania, zupełnie odbiegające od stylu typowej nastolatki, koloru 

czarnego, ten kolor najbardziej lubi. Nosi również okulary korekcyjne. Justyna 

nie ma chłopaka, wolny czas spędza przed komputerem utrzymując kontakty ze 

znajomymi, których danych rodzice nie posiadają. Nie znają również haseł do-

stępowych do komputera córki, ani portali, na których bywa. Rodzice wyrazili 

zgodę na dokonanie sprawdzenia zawartości komputera córki.  

Przejrzano komputer zaginionej, jednakże wszelkie zawarte na nim dane 

zostały w dniu 19.09.2014 r. usunięte. Justyna może posiadać przy sobie pienią-

dze w kwocie około 20 złotych. Do szkoły uczęszcza pieszo nie korzystając z 

komunikacji miejskiej. Składająca zawiadomienie matka zaginionej dokonała 

sprawdzenia miejsc zamieszkania bliskiej i dalszej rodziny oraz znajomych, u 

których córka mogłaby przebywać, niestety nikt z rodziny i znajomych nie wi-

dział zaginionej, z nikim się wcześniej nie kontaktowała. 

W związku z przyjęciem zawiadomienia dokonano sprawdzenia osoby w 

policyjnych i pozapolicyjnych bazach danych. Wydano potwierdzenie przyjęcia 

zawiadamiającej. Dokonano rejestracji w bazie KSIP poszukiwanej, nadano 

komunikat Omega, sprawdzono szpitale i placówki zdrowia, izby wytrzeźwień z 

wynikiem negatywnym. Sporządzono wniosek do WTO w celu wykonania lo-

gowań telefonu zaginionej oraz wykazu bilingów. Poinformowano rodziców za-

ginionej o całodobowej linii 116000 udzielającej wsparcia, jak również udostęp-

niono numer telefonu dyżurnego jednostki i funkcjonariusza prowadzącego 

sprawę celem prawidłowego obiegu informacji. 

Wychowawcą zaginionej jest Joanna Nowakowska (nr tel. 

600 200 100).W rozmowie telefonicznej z wychowawczynią zaginionej ustalo-

no, że w dniu 19.09.2014 r. zaginiona przebywała w szkole do godziny 13:30. 

W trakcie dalszych czynności sprawdzono szpitale, noclegownie, miejsca gru-

powania się młodzieży, sprawdzono jej osobę również w policyjnych systemach 

informatycznych - wynik negatywny. Notatkę sporządzono w celu dalszego wy-

korzystania służbowego. 

 

 

 

         sporządził: 

             sierż. Jan Nowak 
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Wszelkie dane znajdujące się w poniższych załącznikach są fikcyjne 
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Załącznik nr 1 
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WZÓR – ZGODA NA ROZPOWSZECHNIENIE KOMUNIKATU O ZAGINIONEJ OSOBIE MAŁOLETNIEJ 

ZA POŚREDNICTWEM MEDIÓW INTERAKTYWNYCH I ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU 
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Załącznik nr 2 

WZÓR – WNIOSEK O WSZCZĘCIE CHILD ALERT 
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2.3. Zakończenie poszukiwania osoby zaginionej 

 
Zakończenie poszukiwania osoby zaginionej następuje, gdy: 

1) odnaleziono osobę zaginiona lub jej zwłoki, przy czym przez odnalezienie osoby należy 

rozumieć nawiązanie z nią bezpośredniego osobistego kontaktu przez policjanta lub 

funkcjonariusza innych służb, a w przypadku odnalezienia osoby zaginionej za granicą - 

nawiązanie z nią bezpośredniego osobistego kontaktu przez pracownika właściwego 

przedstawicielstwa dyplomatycznego Rzeczypospolitej Polskiej lub uzyskania od zagra-

nicznych władz informacji o odnalezieniu osoby; 

2) ustalono miejsce pobytu osoby zaginionej; 

3) osoba zaginiona powróciła do miejsca pobytu; 

4) odnaleziona, pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona osoba zaginiona nie wyraża zgody na 

ujawnienie osobie uprawnionej swojego aktualnego miejsca pobytu, składając pisemne 

oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zarządzenia, zaś odmowę 

sporządzenia takiego oświadczenia dokumentuje się w notatce służbowej; 

5) osoba uprawniona, która zgłosiła zaginiecie, odwoła poszukiwania z uwagi na fakt na-

wiązania kontaktu z osoba zaginiona i potwierdzenia braku przesłanek wymagających jej 

dalszego poszukiwania w celu odnalezienia albo udzielenia pomocy; 

6) nastąpiło sądowe stwierdzenie zgonu lub sądowe uznanie osoby za zmarłą; 

7) upłynęło co najmniej 25 lat od daty zakończenia czynności poszukiwawczych i przekaza-

nia teczki poszukiwania do archiwum wraz z usunięciem informacji dotyczących osoby 

zaginionej z ewidencji policyjnej.
47

 

  

W przypadku zakończenia poszukiwania osoby zaginionej, dokumentację z wykona-

nych czynności lub teczkę poszukiwania przekazuje się do archiwum. Jeśli wystąpią prze-

słanki określone w § 18 ust. 1 pkt 1-6 Zarządzenia nr 124 Komendanta Głównego Policji z 4 

czerwca 2012 r., nie powoduje to jednak usunięcia danych o osobie zaginionej z ewidencji 

policyjnej, ponieważ zasady i tryb usuwania danych o osobie zaginionej w przypadku zakoń-

czenia poszukiwania osoby regulują przepisy dotyczące prowadzenia i funkcjonowania Kra-

jowego Systemu Informacyjnego. 

 

 Czynności poszukiwania osoby zaginionej kończy się, a materiały z wykonanych 

czynności przekazuje do archiwum na zasadach określonych w odrębnych przepisach w przy-

padkach, gdy: 

1) upłynęło 10 lat od dnia przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby pełnoletniej; 

2) upłynęło 5 lat od dnia zaginięcia osoby, która w chwili składania zawiadomienia o zagi-

nięciu osoby miała ukończone 70 lat; 

3) upłynęło 10 lat od dnia, w którym zaginiona osoba osiągnęłaby pełnoletniość.
48
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 Zarządzenie nr 124 ... op. cit. § 18. 
48

 Ibidem, § 19. 
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 Nie usuwamy danych o osobie zaginionej z ewidencji policyjnej w przypadkach okre-

ślonych w ust 1, czyli wtedy, gdy nie upłynęło 10 lat od dnia przyjęcia zawiadomienia o zagi-

nięciu osoby pełnoletniej. Przed zakończeniem czynności poszukiwania osoby zaginionej, 

mających na celu odnalezienie osoby małoletniej, policjant powinien uaktualnić i wprowadzić 

do ewidencji policyjnej zdjęcie z prawdopodobnym obecnym wyglądem. Natomiast w przy-

padku osoby pełnoletniej, to policjant kończący czynności poszukiwawcze osoby zaginionej, 

decyduje o tym, czy obecne zdjęcie umieszczone w ewidencji policyjnej trzeba zaktualizo-

wać. W przypadku gdy uzna, że jest to zasadne i celowe, to powinien wprowadzić nowe zdję-

cie do ewidencji policyjnej. 

 Naczelnik wydziału kryminalnego komendy wojewódzkiej Policji właściwej ze 

względu na miejsce poszukiwań zatwierdza decyzję, którą podjął policjant prowadzący czyn-

ności poszukiwania osoby zaginionej o ich zakończeniu i przekazaniu do archiwum. 
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Rozdział III Leszek Szplit 
 

 

3.1. Pojęcie osoby o nieustalonej tożsamości 
 

 

Każdy człowiek ma poczucie własnej indywidualności i posiada zespół cech, na pod-

stawie których rozpoznawalny jest przez inne osoby. Towarzyszą mu one od chwili urodze-

nia, aż do śmierci fizycznej. Urzędowo zostają potwierdzone i nadane w akcie urodzenia, któ-

ry sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka, wystawionego przez 

lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej. Na te dane składa się: 

1) nazwisko, imię (imiona) i płeć dziecka; 

2) miejsce i datę urodzenia dziecka; 

3) nazwiska, nazwiska rodowe rodziców, imię (imiona), miejsce i datę urodzenia, miejsce 

zamieszkania każdego z rodziców w chwili urodzenia się dziecka; 

4) nazwisko, imię i miejsce zamieszkania zgłaszającego
49

. 

  

Zespół informacji o osobie w postaci danych personalnych i danych dodatkowych, na 

podstawie których możemy zidentyfikować osobę fizyczną nazywamy tożsamością osoby
50

.  

Nie istnieje zamknięty katalog, w którym wymienione są dane osobowe decydujące 

o tożsamości człowieka, jednak najczęściej są to: imię i nazwisko, adresy zameldowania 

i zamieszkania, numery identyfikacyjne, np. PESEL, informacje o obywatelstwie, informacje 

o cechach fizycznych, wiek, wykształcenie, czy też informacje o sytuacji finansowej. 

Policja, w celu ustalenia tożsamości, ma prawo do legitymowania osób. Najczęściej 

właśnie na tym etapie wykonywania czynności służbowych dochodzi do trudności związa-

nych z ich ustaleniem. 

Osobą o nieustalonej tożsamości (NN osobą) jest osoba, której dane personalne są nie-

znane, niepełne lub niewiarygodne, w szczególności gdy: 

 jest to następstwem choroby, uniemożliwiającej samodzielne podejmowanie decyzji przez 

tę osobę, 

 osoba ta zataja swoją tożsamość w sytuacji mającej znaczenie prawne
51

. 

 

Nieznane dane wynikają najczęściej z faktu, że nie można nawiązać jakiegokolwiek 

kontaktu z osobą legitymowaną lub też odmawia ona ich podania, a brak jest możliwości ich 

ustalenia w danej chwili.  

Niepełne dane to dane częściowe, które muszą zostać uzupełnione i zweryfikowane 

w celu prawidłowego ich przyporządkowania konkretnej osobie. Może więc to być wyłącznie 

nazwisko, podana wyłącznie data urodzenia lub inne dane, które odpowiadać mogą znacznej 

grupie osób. 

Dane niewiarygodne wiążą się najczęściej z faktem, iż osoba przekazuje informacje 

dotyczące swojej tożsamości, które są nieprawdopodobne. Podając na przykład datę urodze-

nia, nieodpowiadającą wyglądowi lub wymieniając inne dane personalne jak np. nazwisko, 

które logicznie rozumując nie powinno być prawdziwe. Może również się zdarzyć taka sytu-

acja, że osoba sprawdzana będzie miała dwa lub więcej dokumentów przedstawiających na 

fotografii tą samą osobę legitymowaną, jednak pod różnym danymi personalnymi. Nie wia-

domo wówczas, które i czy w ogóle są tam dane autentyczne. W danym momencie są więc 
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 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz. U. z 2014 . r., poz. 1741.   
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 M. Szawelski, A. Thiel, Legitymowanie, Słupsk 2014, str. 5 
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 Zarządzenie nr 124 ... op. cit., § 2 ust. 1. 
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one niewiarygodne i zazwyczaj ukierunkowują dalsze postępowanie wobec tej osoby, podej-

rzewając, że dokumenty mogą być przedmiotem przestępstwa (podrobienie, przerobienie), 

a osoba ta celowo zataja swoją tożsamość w sytuacji mającej znaczenie prawne, np. jest po-

szukiwanym przestępcą. 

Najczęściej jednak trudności związane z ustaleniem tożsamości wynikają z choroby 

uniemożliwiającej samodzielne podejmowanie decyzji. Wiele chorób centralnego układu 

nerwowego objawia się zaburzeniami pamięci, w wyniku czego osoby dotknięte tą chorobą 

mają trudności z zapamiętaniem między innymi swoich danych personalnych. Sytuacja taka 

może mieć również miejsce w przypadku osób, które ulegając wypadkowi straciły przytom-

ność i brak jest z nimi kontaktu, a nie posiadają przy sobie żadnego dokumentu tożsamości.  

 

  

3.2. Typowe sytuacje, w których ujawnia się osoby o nieustalonej  

tożsamości 
 

Policjant wykonuje zadanie służbowe w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykry-

wania przestępstw i wykroczeń, a także wykonuje czynności na polecenie sądu, prokuratora 

organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim ten obo-

wiązek został określony w innych ustawach. W ramach tych zadań uprawniony jest do legi-

tymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości
52

. Choć niełatwo określić wszystkie przy-

padki, z którymi spotyka się policjant w czasie pełnienia służby, to między innymi właśnie 

podczas legitymowania może dojść do ujawnienia osób o nieustalonej tożsamości. Warunki 

i okoliczności, w których ujawniane są te osoby, mogą często wskazywać powód, dla którego 

występują trudności z ich identyfikacją. Miejsca, w których ujawnia się osoby o nieustalonej 

tożsamości to najczęściej: 

 miejsca schronienia (piwnice, ruiny, dworce, opuszczone budynki itp.); 

 miejsca świadczenia opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie itp.); 

 izby wytrzeźwień; 

 miejsca popełnienia przestępstw i wykroczeń; 

 miejsca zakłócenia porządku publicznego. 

 

Nierzadkim miejscem ujawnienia NN osób, szczególnie wtedy, gdy mamy do czynie-

nia z ludźmi, których niepamięć jest następstwem choroby, np. gdy są oni upośledzeni lub 

cierpią na zaburzenia psychiczne, będą tereny i budynki, które mogą posłużyć im za schronie-

nie. Mogą więc to być np. piwnice, ruiny budynków, dworce kolejowe lub autobusowe, kana-

ły ciepłownicze itp. Ze względu na stan zdrowia, osoby o nieustalonej tożsamości trafiają tak-

że do szpitali, pogotowia ratunkowego lub opiekuńczego. Inne miejsca to również izby bądź 

domy dziecka, noclegownie, czy też izby wytrzeźwień, bowiem stan znacznego upojenia al-

koholowego może być przyczyną braku kontaktu lub powodem nielogicznych i często niezro-

zumiałych wypowiedzi nietrzeźwego. Kolejne przypadki i miejsca ujawnienia tych osób to 

między innymi miejsca zakłóceń ładu i porządku publicznego, miejsca popełnienia prze-

stępstw lub wykroczeń, a także wiele innych zdarzeń i sytuacji, często o nietypowym charak-

terze, które trudno jest przewidzieć i ująć w ścisłe ramy zdarzeń i algorytmów postępowania. 

Policja w związku z taką sytuacją zobowiązana jest do wykonywania wobec nich czynności 

identyfikujących. Należy jednak podkreślić, że fakt niemożności identyfikacji osoby nie jest 

podstawą odstąpienia od prawnej czynności, która była powodem podjęcia interwencji.  Po-

wód, dla którego rozpoczęto interwencję musi zostać zakończony zgodnie z przepisami pra-

wa, natomiast czynności identyfikacyjne wobec tej osoby prowadzi się równolegle. Ponadto, 
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jeśli w wyniku wstępnych czynności identyfikacyjnych, nie zidentyfikowano osoby i ustalo-

no, że nie jest to następstwem jej stanu zdrowia (np. osoba celowo zataja swoją tożsamość, 

ponieważ liczy na uniknięcie odpowiedzialności karnej), należy podjąć wobec niej czynności 

określone w przepisach postępowania karnego
53

.  
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Rozdział IV Leszek Szplit 
 
 

4.1. Wstępne czynności identyfikujące 
 

 

Jeżeli podczas wykonywania czynności służbowych występują trudności z ustaleniem 

danych personalnych osoby, albo zataja ona swoją tożsamość, w szczególności jeśli jest to 

następstwem choroby, należy podjąć czynności identyfikacyjne zmierzające do ustalenia toż-

samości tej osoby
54

.  

Bezpośrednio więc po ujawnieniu takiej osoby, należy przystąpić do wstępnych czyn-

ności identyfikacyjnych. Za ich przebieg odpowiedzialny jest dyżurny jednostki Policji lub 

wyznaczony przez niego inny policjant. Zakres wstępnych czynności identyfikacyjnych 

obejmuje w szczególności: 

1) ustalenie faktów i okoliczności ujawnienia NN osoby, w tym przez nią podawanych; 

2) rozpytanie świadków; 

3) sprawdzenie poczynionych ustaleń; 

4) badanie lekarskie NN osoby; 

5) opis cech wyglądu zewnętrznego, w tym znaków szczególnych, ubioru i posiadanych 

przedmiotów oraz ustalenie potencjalnego wieku osoby; 

6) niezwłoczne sporządzenie fotografii sygnalitycznej; 

7) sprawdzenie NN osoby przy pomocy urządzenia do szybkiej identyfikacji daktyloskopij-

nej, niezwłoczne pobranie odbitek linii papilarnych palców rąk i dłoni oraz przeprowa-

dzenie wywiadu daktyloskopijnego metodą elektroniczną, za pomocą urządzenia 

„LiveScan” wraz z wydrukiem karty daktyloskopijnej lub metodą tradycyjną. 

 

Natomiast gdy mamy do czynienia z sytuacją, w której został ujawniony noworodek 

porzucony w miejscu niestwarzającym zagrożenia dla jego zdrowia lub życia, gdzie może zo-

stać objęty natychmiastową opieką (np. szpital, tzw. okno życia), nie prowadzi się czynności 

identyfikacyjnych, tylko czynności w niezbędnym zakresie, wynikające z przepisów postę-

powania karnego. Może on zostać objęty procedurą nadania tożsamości i procedurą adopcyj-

ną.
55

 

 

Uwaga: Do prowadzenia czynności identyfikacyjnych właściwa jest jednostka, na obszarze 

której osoba ta została ujawniona. 

 

 

4.1.1. Ustalenie faktów i okoliczności ujawnienia NN osoby, w tym informacji 

przez nią podawanych 
 

Wykonujący czynności służbowe funkcjonariusz, gdy zorientuje się, że mogą wystą-

pić trudności z identyfikacją osoby, powinien prowadzoną rozmowę rozszerzyć o szereg py-

tań dodatkowych. Pozwoli to na uzyskanie jakichkolwiek informacji na temat stanu rodzinne-

go, imion rodziców, małżonka czy imion i płci dzieci, a także zawodu i posiadanych umiejęt-

ności. Należy także dążyć do ustalenia miejsca pochodzenia, tj. czy jest mieszkańcem miej-

scowości, w której został ujawniony, czy też przybył z innego miasta, a jeśli tak, to jakim 

środkiem transportu. 
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Policjant powinien również sprawdzić czy osoba posiada jakiekolwiek dokumenty, 

zdjęcia, czy też bilety świadczące o przybyciu z innej miejscowości. Ponadto, w przypadku 

podejrzenia, że niemożność identyfikacji jest spowodowana chorobą zakłócającą czynności 

psychiczne, należy uwzględnić fakt, że w częściach odzieży lub też biżuterii mogą znajdować 

się informacje z danymi identyfikującymi (np. bransoletka, obrączka z nazwiskiem lub 

wszywki w odzieży z nazwiskiem i adresem, nr telefonu opiekuna itp.). W przypadku uzy-

skania takich danych lub danych cząstkowych, należy niezwłocznie je sprawdzić za pośred-

nictwem dyżurnego i systemów informatycznych Policji lub też poprzez sprawdzenia telefo-

niczne do innych jednostek, a także osób, które mogłyby zidentyfikować i potwierdzić dane 

tej osoby. 

 

 

4.1.2. Rozpytanie świadków w miejscu ujawnienia NN osoby i sprawdzenie po-

czynionych ustaleń 

 

Niezwykle wartościowym elementem w ustaleniu tożsamości NN osób jest przepro-

wadzenie rozmów ze świadkami. Należy rozpytać pracowników służby zdrowia, domów 

opieki społecznej, noclegowni i innych osób, które posiadają jakąkolwiek wiedzę na temat 

ujawnionej osoby.  

Rozpytania dotyczą więc zarówno osób, które zawiadomiły Policję, ale też innych, 

często przypadkowych ludzi, którzy chociażby tylko spotkały wcześniej NN osobę. Pozwoli 

to zarówno na ustalenie okresu pojawienia się w danym miejscu takiego człowieka, jak i być 

może ustalenia innych faktów i okoliczności, które przekazał on w ustnej relacji świadkom, 

a o której nie poinformował wykonujących czynności policjantów.  

Wszystkie te informacje, jeżeli to możliwe, należy niezwłocznie zweryfikować i po-

twierdzić za pomocą dostępnych metod i środków będących w dyspozycji Policji. 

 

 

4.1.3.  Dokonanie sprawdzeń w bazach policyjnych oraz wykorzystanie urządzeń 

do szybkiej identyfikacji daktyloskopijnej 
 

Przy dokonywaniu sprawdzeń poczynionych ustaleń, należy uwzględnić przede 

wszystkim możliwości wykorzystywania policyjnych baz danych Krajowego Systemu Infor-

macji Policji (KSIP).  

W bazie danych KSIP w zbiorze Osoba, rejestruje się i przetwarza informacje o:  

 osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego; 

 nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ści-

gane z oskarżenia publicznego; 

 osobach o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość, a także infor-

macje o zwłokach o nieustalonej tożsamości; 

 osobach poszukiwanych: 

- ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, 

- uznanych za zaginione, zwanych dalej „osobami zaginionymi”.
56

 

 

Na podstawie informacji zawartych w KSIP, dokonuje się typowania osoby o nieusta-

lonej tożsamości, polegającego na porównaniu rysopisów, w tym znaków szczególnych oraz 

zdjęć tych osób z informacjami o osobach zarejestrowanych w KSIP
57

.  
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W ramach wstępnych czynności identyfikujących, należy wykorzystać do sprawdzeń 

zbiór danych o osobach, wobec których pobrano dane w formie odcisków linii papilarnych na 

kartach daktyloskopijnych. Zbiór ten nazywany jest Centralną Registraturą Daktyloskopijną 

(CRD). Celem prowadzenia CRD jest wykrywanie sprawców oraz identyfikacja: 

 osób podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego; 

 nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ści-

gane z oskarżenia publicznego; 

 osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość, zwanych dalej 

„NN osobami”; 

 osób poszukiwanych; 

 zwłok, których tożsamość nie jest znana, zwanych dalej „NN zwłokami”; 

 osób objętych obowiązkiem rejestracji danych osobowych w formie odcisków linii papi-

larnych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz. 589 i 769) lub ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 

o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 680)
58

. 

 

Informacje, w postaci obrazów odcisków linii papilarnych z kart daktyloskopijnych 

gromadzonych w podzbiorach CRD, są przetwarzane w Automatycznym Systemie Identyfi-

kacji Daktyloskopijnej, zwanym AFIS i jest to system komputerowy, umożliwiający groma-

dzenie oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci obrazów odcisków linii papilar-

nych
59

. 

Dane zgromadzone w CRD mogą być w łatwy sposób wykorzystywane przez Policję 

i inne uprawnione podmioty do ustalenia, potwierdzenia lub weryfikacji tożsamości osoby za 

pomocą urządzenia do szybkiej identyfikacji daktyloskopijnej na podstawie odcisków linii 

papilarnych opuszek palców rąk
60

.  
 

 
 

Skanowanie linii papilarnych opuszka palca wskazującego za pomocą urządzenia do szybkiej 

identyfikacji daktyloskopijnej MorphoTouch. 
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W Policji wykorzystywane są różnego typu i rodzaju urządzenia, zazwyczaj jednak 

sprawdzenie polega na zeskanowaniu palców wskazujących prawej i lewej dłoni. Po zeska-

nowaniu obrazy linii papilarnych NN osoby są wysyłane do serwera i porównywane ze zgro-

madzonymi w AFIS danymi. W przypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi na urządzeniu 

do szybkiej identyfikacji daktyloskopijnej osób, rezultat zostanie zaprezentowany w postaci 

numeru ID AFIS. Numer ten należy użyć w celu sprawdzenia danych osobowych w skorowi-

dzu DAKTYL III, KSIP lub w innym właściwym zbiorze informacji, zawierającym takie da-

ne. W przypadku braku dostępu do urządzenia do szybkiej identyfikacji daktyloskopijnej 

osób, a także w przypadku uzyskania wyniku negatywnego, lub powzięcia uzasadnionych 

wątpliwości co do wyniku ustalenia, potwierdzenia lub weryfikacji tożsamości osoby, należy 

w tym celu przeprowadzić wywiad daktyloskopijny
61

. 

 

 

4.1.4. Inne wstępne czynności identyfikujące (udział przy wykonywaniu  

fotografii sygnalitycznej, daktyloskopowaniu, badaniu lekarskim) 

 

W sytuacjach, w których mamy do czynienia z osobą ranną, posiadającą widoczne ob-

rażenia lub nieprzytomną, należy udzielić jej niezbędnej pomocy przedlekarskiej oraz wezwać 

na miejsce pomoc medyczną. Nawet jeśli osoba o nieustalonej tożsamości nie posiada żad-

nych obrażeń, musi zostać zbadana przez lekarza, który oceni jej stan zdrowia, a w przypadku 

stwierdzenia choroby wymagającej umieszczenia w szpitalu, wyda odpowiednią dyspozycję.  

Badanie lekarskie można również wykorzystać do sporządzenia pełnego rysopisu oso-

by, bowiem przy opisie cech wyglądu zewnętrznego człowieka, powinno się uwzględnić po-

siadane przez niego tatuaże znamiona i inne znaki szczególne, znajdujące się często na zakry-

tych częściach ciała. Do tych ustaleń, jeśli to oczywiście jest możliwe, należy dodać dane 

o stanie zdrowia, przebytych chorobach (bliznach pooperacyjnych), grupie krwi oraz wieku, 

a także wszelkie inne informacje mogące mieć znaczenie dla identyfikacji NN osoby. Przy 

opisie ubioru i przedmiotów będących w posiadaniu NN osoby, należy uwzględnić stopień 

ich zużycia, a także posiadane znaki identyfikujące.  

Powyższe badanie powinno się również przyczynić do ustalenia czy niemożność iden-

tyfikacji może być następstwem choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego 

zakłócenia czynności psychicznych. 
 

 
 

Stanowisko do wykonywania zdjęć sygnalitycznych. 
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W ramach wstępnych czynności identyfikujących, należy wykonać zdjęcie sygnali-

tyczne NN osoby oraz niezwłoczne pobrać od niej odbitki linii papilarnych palców rąk i dłoni 

oraz przeprowadzić wywiad daktyloskopijny metodą elektroniczną za pomocą urządzenia 

„LiveScan” wraz z wydrukiem karty daktyloskopijnej lub metodą tradycyjną
62

.  

W celu przeprowadzenia wywiadu daktyloskopijnego należy dostarczyć do CRD  lub 

przesłać za pomocą teleinformatycznego systemu transmisji obrazów kartę daktyloskopijną 

z odciskami linii papilarnych opuszków palców rąk NN osoby. Na karcie daktyloskopijnej 

w polu „powód daktyloskopowania” należy wpisać „WYWIAD”. W odpowiednie pola karty 

trzeba również wpisać posiadane dane o osobie, a w razie braku takich danych, wpisać wyraz 

„NN osoba”.  Przekazane obrazy odcisków linii papilarnych porównywane są niezwłocznie 

z obrazami odcisków linii papilarnych zgromadzonymi w CRD. W przypadku stwierdzenia, 

że w CRD znajduje się karta daktyloskopijna odpowiadająca odciskom linii papilarnych prze-

kazanym w ramach wywiadu daktyloskopijnego, zostaną przesłane informacje obejmujące 

okoliczności rejestracji oraz dane osoby wpisane do karty daktyloskopijnej
63

. Należy jednak 

pamiętać, że karta daktyloskopijna przekazana w celu przeprowadzenia wywiadu daktylosko-

pijnego, nie podlega rejestracji w CRD i po sprawdzeniu jej, zwracana jest jednostce zlecają-

cej. Kopie plików zawierających dane daktyloskopijne powstałe w związku z daktyloskopo-

waniem na urządzeniach do elektronicznego daktyloskopowania, zapisywane są w elektro-

nicznym archiwum CRD
64

. 

 

  
 

Daktyloskopowanie osoby metodą tradycyjną. 
 

Powyższe czynności najczęściej wykonywane są w jednostce Policji w komórce tech-

niki kryminalistycznej. Policjant służby prewencyjnej wykonujący czynności w tej sprawie, 

zazwyczaj nie będzie samodzielnie wykonywał powyższych czynności, lecz asystował przy 

ich przeprowadzaniu.  
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4.2. Umieszczenie NN osoby w zakładzie opiekuńczym lub leczniczym 

oraz dokumentacja towarzysząca 
 

Jeżeli w wyniku wstępnych czynności identyfikacyjnych nie zidentyfikowano NN 

osoby i ustalono, że niemożność identyfikacji jest następstwem choroby psychicznej, upośle-

dzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych tej osoby - należy umie-

ścić NN osobę w najbliższym zakładzie opiekuńczym albo leczniczym. Z czynności przeka-

zania NN osoby do zakładu opiekuńczego lub leczniczego sporządza się protokół. Protokół 

ten podpisuje sporządzający go policjant oraz osoba przyjmująca do zakładu opiekuńczego 

lub placówki służby zdrowia.  

Protokół przekazania NN osoby powinien zostać sporządzony w trzech egzempla-

rzach, z których pierwszy zostanie wraz z materiałami wykonanych czynności włączony do 

założonej w tej sprawie teczki identyfikacji, drugi przekazuje się wraz z osobą do instytucji 

przyjmującej, natomiast kolejną kopię protokołu niezwłocznie przesyła się do organu admini-

stracji samorządowej, właściwego dla siedziby zakładu opiekuńczego lub leczniczego. 



 52 
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Przekazanie NN osoby do zakładu opiekuńczego lub leczniczego nie stanowi zakończenia 

czynności, bowiem kierownik jednostki Policji, po przedłożeniu mu materiałów z wstępnych 

czynności identyfikacyjnych przez dyżurnego jednostki, wyznacza policjanta do dalszego 

prowadzenia sprawy identyfikacji. Natomiast ustalenie tożsamości NN osoby następuje do-

piero wtedy, gdy: 

 rozpozna ją członek najbliższej rodziny, opiekun prawny lub co najmniej dwie osoby, 

które bezpośrednio ją znały; 

 zostaną zebrane inne dowody stwierdzające tożsamość osoby, w tym pozytywny wy-

nik porównania kodu genetycznego lub potwierdzenie tożsamości w drodze wywiadu 

daktyloskopijnego lub badań antroposkopijnych; 

 NN osoba poda swoje prawdziwe dane osobowe, co zostanie potwierdzone; 

 wpłynie informacja od pracownika właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego 

Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych władz, potwierdzająca tożsamość osoby 

NN osoby
 65

. 
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Zakończenie 
 

Celem niniejszej publikacji było przedstawienie wstępnych czynności wykonywanych 

przez Policję w przypadku zaginięcia osoby oraz ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości.  

Należy w tym miejscu podkreślić ważną rolę czynności, które powinny być ukierunkowane 

na niezwłoczne odnalezienie osoby zaginionej, bowiem szybka i właściwa reakcja na zaginię-

cie osoby może mieć wpływ na życie i zdrowie osoby zaginionej.  

Ponadto, wstępne czynności identyfikujące, w ramach których dąży się do ustalenia 

danych personalnych osoby powinny również wyjaśnić przyczynę niemożności ustalenia toż-

samości osoby. Jeżeli mimo wykonanych wstępnych czynności identyfikujących osoba nadal 

pozostaje nieznana, to albo jest to następstwem stanu zdrowia i należy tę osobę umieścić 

w zakładzie opiekuńczym lub leczniczym albo też osoba ta zataja swoją tożsamość w sytuacji 

mającej znaczenie prawne i należy wobec niej podjąć czynności określone w przepisach po-

stępowania karnego.  

Nieodnalezienie osoby zaginionej, czy też niezidentyfikowanie osoby o nieustalonej 

tożsamości, nie kończy postępowania Policji i czynności prowadzone są dalej przez wyzna-

czonych do tego funkcjonariuszy. Jednak ograniczony czas na skuteczne zrealizowanie zakre-

su wstępnych czynności wykonywanych niezwłocznie po uzyskaniu informacji o tego typu 

zdarzeniu, wymusza od policjantów odpowiedni poziom ich profesjonalizmu, zaangażowania 

i przygotowania.  

Niniejszy skrypt napisany został z myślą o słuchaczach kursów podstawowych zawo-

dowych. Od ich wiedzy i umiejętności zależy czy rekcja na te zdarzenia będzie właściwa i 

umożliwi szybkie znalezienie zaginionej osoby lub też identyfikację NN osoby.   

Publikacja jest więc materiałem dydaktycznym stanowiącym uzupełnieniem treści 

programowych tego szkolenia. Jako pomoc do zajęć umieszczono w niej również wypełnione 

przykładowe dokumenty, które sporządza się w omawianych sytuacjach. Mogą one zostać 

wykorzystane do zajęć, a wraz z innymi treściami posłużą do przygotowania się do zaliczenia 

z tematu (JM 03, JS 04 i 05) „Postępowanie w przypadku zaginięcia osoby” i „Postępowanie 

w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości”.   
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