
ZARZĄDZENIE NR 26
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 18 listopada 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

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 
1687, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu nr 124 Komendanta Głównego Policji z dnia 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) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 2 w ust. 1 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21-24 w brzmieniu: 

„21) Child Alert – system wsparcia poszukiwań uprowadzonych i zaginionych osób małoletnich, 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: telewizji, Internetu, radia, tablic reklamowych; 

22) Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, zwane dalej „CPOZ KGP” – 
centrum funkcjonujące w ramach Biura Służby Kryminalnej Komendy 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 Poszukiwań Osób 
Zaginionych Komendy Głównej Policji; 

24) koordynator w komendzie wojewódzkiej Policji – osoba wyznaczona do współpracy z CPOZ KGP 
w zakresie poszukiwań osób zaginionych.”;

2) użyte w § 3 w ust. 3, w § 9 w ust. 3 w pkt 4 i 5 oraz w § 10 w ust. 6 w różnej liczbie i przypadku wyrazy 
„sąd rodzinny i opiekuńczy” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „sąd 
rodzinny i nieletnich”; 

3) w § 4 w ust. 1 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu: 

„15) kryteria umożliwiające uruchomienie Child Alert, o których mowa w § 15a ust. 2.”;

4) użyte w § 5 w ust. 2, w § 11 w ust. 5 i w § 17 w ust. 5 w różnej liczbie i przypadku wyrazy „komórka 
właściwa do prowadzenia poszukiwań i identyfikacji osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji” 
zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „komórka właściwa do koordynacji 
poszukiwań i identyfikacji osób Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji”; 

5) w § 9: 

a) w ust. 1 pkt 10 i 11 otrzymują brzmienie: 

„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 zdjęciem 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 publikację o poszukiwaniu osoby 
zaginionej w środkach masowego przekazu;”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 
1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 628 i 675.



„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 zdjęciem na portalu internetowym Komendy 
Głównej Policji;”,

c) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a) uzyskać fotografię osoby zaginionej i wprowadzić do ewidencji policyjnej; 

2b) 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 zdjęciem na portalu internetowym Komendy 
Głównej Policji;”;

6) w dziale II po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu: 

„Rozdział 3a

Child Alert 

§ 15a. 1. W przypadku, gdy na podstawie uzyskanych informacji zachodzi uzasadnione podejrzenie, 
że zaginiona osoba małoletnia, jest ofiarą przestępstwa związanego z pozbawieniem wolności albo jej 
życie, zdrowie jest bezpośrednio zagrożone, Policja może uruchomić system Child Alert. 

2. 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 związanego 
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 komunikatu, 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.

3. Komunikat, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 zawiera informacje dotyczące małoletniej osoby 
zaginionej, a w szczególności: 

1) aktualne zdjęcie osoby małoletniej; 

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

3) opis ubioru; 

4) cechy charakterystyczne; 

5) miejsce zaginięcia/zdarzenia; 

6) informacje dotyczące okoliczności zaginięcia/zdarzenia; 

7) numer telefonu na który mają być przekazywane informacje o osobie wymienionej w emitowanym 
komunikacie Child Alert.

4. Child Alertu nie stosuje się do tzw. „porwań rodzicielskich”, z wyłączeniem przypadków 
w których stwierdzono realne wystąpienie bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia osoby małoletniej. 

5. Jeżeli z posiadanych informacji wynika, iż użycie Child Alertu może spowodować realne 
zagrożenie dla życia, zdrowia osoby małoletniej, należy odstąpić od jego uruchomienia.

§ 15b. 1. Uruchomienie Child Alertu następuje na wniosek kierownika jednostki Policji prowadzącej 
poszukiwania osoby zaginionej po uprzednim stwierdzeniu zaistnienia kryteriów do jego uruchomienia. 
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 9 do zarządzenia. 



2. Zatwierdzony przez kierownika jednostki Policji prowadzącej poszukiwania wniosek przesyła się 
do CPOZ KGP oraz do wiadomości dyżurnemu właściwej komendy wojewódzkiej Policji. 

3. Decyzję o wypełnieniu i przesłaniu wniosku oraz jego zatwierdzeniu podejmuje kierownik 
jednostki Policji lub osoba przez niego wyznaczona. 

4. W przypadku prowadzenia postępowania przygotowawczego w związku z zaginięciem osoby 
małoletniej, o sporządzeniu wniosku, o którym mowa w § 15b ust. 1, należy niezwłocznie poinformować 
właściwego prokuratora. 

5. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do zasadności wnioskowania o uruchomienie 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.

§ 15c. Koordynator CPOZ KGP po otrzymaniu z jednostki Policji prowadzącej poszukiwania 
wniosku o uruchomienie Child Alertu analizuje i potwierdza telefonicznie bądź mailem informacje 
uzasadniające potrzebę jego wszczęcia, a następnie powiadamia kierownika komórki właściwej do 
koordynacji poszukiwań i identyfikacji osób Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji lub 
osobę przez niego wyznaczoną, który podejmuje decyzję o przygotowaniu komunikatu i uruchomieniu 
Child Alertu. 

§ 15d. Koordynator CPOZ KGP przygotowuje komunikat, o którym mowa w § 15a ust. 2 pkt 5 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 wyznaczonej, informuje telefonicznie oraz mailem dyżurnego Komendy Głównej Policji, który 
następnie rozsyła komunikat do wszystkich jednostek Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, 
Komendy Głównej Straży Pożarnej celem rozpowszechnienia go wśród podległych jednostek. Następnie 
koordynator CPOZ KGP uruchamia Child Alert poprzez rozesłanie komunikatu do partnerów systemu. 

§ 15e. 1. Child Alert uruchamiany jest na czas 12 godzin liczony od momentu rozesłania komunikatu 
o zaginionej osobie małoletniej. 

2. W trakcie trwania Child Alertu jednostka prowadząca poszukiwania może zwrócić się pisemnie 
bądź mailem do CPOZ KGP o dokonanie zmiany w treści komunikatu. 

3. Decyzję o wprowadzeniu zmian w komunikacie podejmuje kierownik komórki właściwej 
do koordynacji poszukiwań i identyfikacji osób Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji lub 
osoba przez niego wyznaczona. 

4. Child Alert może zostać zakończony przed upływem 12 godzin od jego uruchomienia przez 
kierownika komórki właściwej do koordynacji poszukiwań i identyfikacji osób Biura Służby 
Kryminalnej Komendy Głównej Policji lub osobę przez niego wyznaczoną, na wniosek kierownika 
jednostki Policji prowadzącej poszukiwania. 

5. Child Alert zostaje odwołany poprzez rozesłanie przygotowanego przez koordynatora CPOZ KGP 
komunikatu do partnerów systemu. 

6. O odwołaniu Child Alertu koordynator CPOZ KGP powiadamia dyżurnego Komendy Głównej 
Policji telefonicznie oraz mailem.”;

7) w § 16 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. W przypadku wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w § 15b ust. 1, 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, o której mowa w § 15a ust. 2 pkt 3.”;

8) w § 17 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) Jednostka Policji, o której mowa w ust. 5, ma obowiązek niezwłocznego i systematycznego 
przekazywania posiadanych informacji do komórki właściwej do koordynacji poszukiwań i identyfikacji 
osób Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji.”;

9) dodaje się załączniki nr 8 i 9 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1 i 
2 do niniejszego zarządzenia.



§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Komendant Główny Policji

nadinsp. Marek DZIAŁOSZYŃSKI



Załączniki do zarządzenia nr 26
Komendanta Głównego Policji
z dnia 18 listopada 2013 r.








