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ZARZĄDZENIE NR 72
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 31 grudnia 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
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, ze 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, 92 i 96)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 3-6 w brzmieniu:
„3. Dyżurny jednostki Policji, o którym mowa w ust. 1, po wykonaniu czynności określonych w ust. 1 i
2 przekazuje telefonicznie informację o zaginięciu osoby zakwalifikowanej do kategorii I dyżurnemu
komendy wojewódzkiej Policji.
4. Informację, o której mowa w ust. 3, dyżurny komendy wojewódzkiej Policji przekazuje telefonicznie
koordynatorowi w komendzie wojewódzkiej Policji oraz dyżurnemu Komendy Głównej Policji, który
przekazuje ją koordynatorowi CPOZ KGP.
5. Koordynator w komendzie wojewódzkiej Policji po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 4,
nawiązuje niezwłocznie kontakt z jednostką Policji prowadzącą poszukiwania, koordynuje wykonywane
przez tę jednostkę czynności poszukiwawcze oraz, w razie potrzeby, wnioskuje do koordynatora CPOZ
KGP o udzielenie wsparcia osobowego lub technicznego.
6. W czasie nieobecności w służbie koordynatora w komendzie wojewódzkiej Policji kierownik
jednostki Policji może wyznaczyć innego funkcjonariusza do wykonania czynności, o których mowa
w ust. 5.”;
2) w § 13 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Biuro Komendy Głównej Policji właściwe do koordynowania poszukiwań międzynarodowych
o sprawach określonych w ust. 5 niezwłocznie informuje koordynatora CPOZ KGP oraz dyżurnego
Komendy Głównej Policji przekazując jednocześnie mailem kopię wniosku o poszukiwanie osoby za
granicą lub informację dotyczącą zaginięcia osoby.”;
3) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:
1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 644, 908, 951 i 1529,
z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 486, 502, 538, 616, 1055 i 1199. Tekst jednolity
nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

–2–
Poz. 1
Dziennik
Urzędowy Komendy Głównej Policji
_______________________________________________________________________________________________________________

„§ 13a. W przypadku otrzymania od organów ścigania innych państw informacji o osobie 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 międzynarodowych niezwłocznie przekazuje informację w tej sprawie
mailem koordynatorowi CPOZ KGP oraz dyżurnemu Komendy Głównej Policji.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Krzysztof GAJEWSKI

