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WproWadzenie
Według Słownika języka polskiego słowo 

„zaginiony” w użyciu rzeczownikowym 
oznacza: „człowieka, który zaginął, o któ-
rym nie wiadomo, czy żyje”, natomiast 
słowo „zaginąć” oznacza: „przepaść nie 
wiadomo gdzie, nie dając znaku życia; zo-
stać zgubionym”1. Natomiast słowo „zni-
kać/zniknąć” zdefiniowano w następują-
cy sposób: „stać się niewidocznym, skryć 
się”; „odejść, wyjść skądś (zwykle nie-
spostrzeżenie), podziać się nie wiadomo 
gdzie”; „zostać zabranym, ukradzionym, 
przywłaszczonym, zginąć”; „przestać ist-
nieć, zaniknąć”2. Według aktów prawnych 
- ustaw cywilnych (kodeksu cywilnego, 
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz 
kodeksu postępowania cywilnego) wystę-
pują takie terminy jak:

„zaginiony” (art. 29-32 k.c; art. XVIII – - 
XXXIII u.p.w.k.c; art. 526-art. 534 k.p.c); 
„osoba nieobecna” (art. 184 k.r.o.; art. - 
601 k.p.c; por. także art. 34 k.p.a.);

„strona, której miejsce pobytu nie jest - 
znane” (art. 143 i art. 144 k.p.c).

1. postępoWanie policji W przypadku 
zaginięcia osoby 

Policja jest „uzbrojoną i umunduro-
waną formacją, której misją jest służ-
ba społeczeństwu poprzez ochronę 
obywateli oraz utrzymanie należnego 
stanu bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego. Na czele policji stoi Komen-
dant Główny, który jest przełożonym 
wszystkich funkcjonariuszy”3.

Wyjaśnienie terminu „policja” znaj-
dujemy również w Encyklopedii PWN, 
która mówi, że ,,policja to całokształt 
wewnętrznych działalności admini-
stracyjnych państwa. Nazwą ,,policja” 
określono całość administracji państw 
z wyjątkiem administracji w sprawach 
wojsk i skarbowych. W XIX wieku w Eu-
ropie oznaczała działalność państwa po-
legająca na utrzymywaniu istniejącego 

1  M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. 3, PWN, Warszawa 1989, s. 905
2  M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. 3, PWN, Warszawa 1989, s. 1049
3  K. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Społeczeństwo i polityka – podstawy nauk politycznych, Wyd. ASPRA-

JR Warszawa 2003, s. 590  i nast.
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8  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.)
9  P. Podsiedlik, Prowadzenie przez Policję poszukiwania osób zaginionych oraz postępowanie w przypad-

ku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok,  Wydawnictwo Szkoły 

Policji w Katowicach, Katowice 2010, s. 7.
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stanu prawnego oraz przeciwdziałaniu 
jego naruszeniom”4.

Polska Policja od chwili transformacji 
ustrojowej, zapoczątkowanej w 1989 
roku przechodziła liczne próby reformo-
wania, stopniowo odchodząc od centrali-
stycznego modelu, charakterystycznego 
dla poprzedniego ustroju, w kierunku 
modelu mieszanego5. Jest to zgodne 
z tendencją światową i powinno stwo-
rzyć warunki umożliwiające realizację 
nowej misji Policji. „W 1991 roku trafnie 
przyjęto prewencyjną strategię realiza-
cji zadań Policji. W sytuacji znacznego 
wzrostu liczby przestępstw w okre-
sie transformacji lat 90-tych XX wieku 
i mocno artykułowanych oczekiwań spo-
łecznych, system ten uwidocznił swoją 
niską efektywność.”6

Zakres podstawowych zadań Policji 
jest obszerny. Jednym z podstawowych 
zadań jest ochrona życia i zdrowia ludzi 
oraz mienia przed bezprawnymi zama-
chami naruszającymi te dobra; ochrona 
bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
wykrywanie przestępstw i wykroczeń 
oraz ściganie ich sprawców; prowadze-
nie bazy danych zawierającej informacje 
o wynikach analizy kwasu dezoksyrybo-
nukleinowego (DNA).7 

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. 
o Policji8 nie wskazano w przypadku bez-
pośrednich zadań Policji wykonywania 
działań mających na celu poszukiwania 
osób zaginionych, bądź też czynności 
identyfikacyjnych, które związane były-
by z ujawnieniem osoby o nieustalonej 
tożsamości bądź też NN zwłok. W art. 14 
gdzie określono uprawnienia Policji napi-
sane jest, że w granicach swoich zadań 
Policja „w celu rozpoznawania, zapobie-
gania i wykrywania przestępstw i wy-
kroczeń wykonuje czynności: operacyjno 
-rozpoznawcze, dochodzeniowo - śledcze 
i administracyjno – porządkowe”9. Podję-
cie czynności poszukiwawczych, czynno-
ści identyfikacyjnych wynika bezpośred-
nio z treści art. 7 ustawy o Policji. Według 
tego artykułu „Komendant Główny Policji 
określa metody i formy wykonywania za-
dań przez poszczególne służby policyjne, 
w zakresie nieobjętym innymi przepisami 
wydanymi na podstawie ustawy”10.

Bezpieczeństwo obywateli oraz bezpie-
czeństwo i porządek publiczny są warto-
ściami, których ochroną zajmuje się wiele 
organów mających różną pozycję w struk-
turze organizacyjnej aparatu państwowe-
go. Różnie kształtują się układy stosunków 
między policją, a tymi organami. Niektóre 
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sprawują kontrolę nad policją lub odwrot-
nie – policja sprawuje nadzór nad nimi. Za-
dania policji zostały określone także przez 
wskazanie charakteru czy typu czynności, 
które ma wykonać policja.

Poszukiwanie osób, które zaginęły we-
dług Zarządzenie Nr 124 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 4 czerwca 2012 
w sprawie prowadzenia przez Policję po-
szukiwania osoby zaginionej oraz postę-
powania w przypadku ujawnienia osoby 
o nieustalonej tożsamości lub znalezienia 
nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich 
(Dz. Urz. KGP z 2012 r., poz.29)11 „to for-
ma pracy operacyjnej, stanowiąca zespół 
czynności operacyjno - rozpoznawczych, 
dochodzeniowo-śledczych i administracyj-
no-porządkowych, których celem jest odna-
lezienie osoby, której zaginięcie zgłoszono 
Policji, ustalenie tożsamości osoby, która 
nie jest w stanie jej określić bądź zataja ją 
w sytuacji mającej znaczenie prawne, oraz 
identyfikacja nieznanych zwłok”12.

2. Współpraca policyjna państWa 
unii europejskiej W przypadku 
zaginięcia 

Ważnym aktem prawnym obejmującym 
III filar działalności unijnej był traktat 
amsterdamski zobowiązujący państwa 

Unii do przyśpieszenia działań wynikają-
cych z Traktatu z Maasricht i utworzenia 
„przestrzeni wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości”. Nałożył on na Radę 
Europejską obowiązek wprowadzenia 
w życie wspólnej polityki w ramach 
współpracy sądów i organów ścigania 
w sprawach kryminalnych”13.

W państwach Unii Europejskiej, co 
trzeba szczególnie podkreślić, nie wystę-
puje zunifikowany, obowiązujący model 
policji.14 

W przypadku poszukiwania Polaków za 
granicą działania prowadzi komórka orga-
nizacyjna Komendy Głównej Policji właści-
wa do spraw kontaktów z Biurem Między-
narodowej Współpracy Policji. Każdy Poli-
cjant, który prowadzi poszukiwanie osoby 
zaginionej ma obowiązek do wystąpienia 
do Biura Interpolu z wnioskiem o wsz-
częcie poszukiwania za granicą w celu 
ustalenia miejsca pobytu. Odnosi się to do 
przypadków zaginięcie ma związek z wy-
jazdem za granicę; w trakcie wykonywa-
nia czynności poszukiwawczych uzyskano 
wiarygodną informację wskazującą na 
pobyt osoby zaginionej za granicą.15 Treść 
wniosku o wszczęcie poszukiwań osoby 
zaginionej poza granicami kraju określa 
załącznik nr 3 do Instrukcji.16
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3. osoby zaginione – statystyka 
Na podstawie danych statystycznych 

można stwierdzić, że w Polsce liczba osób 
zaginionych od roku 1997 utrzymuje się 
na zbliżonym poziomie. Corocznie Policja 
dostaje informacje o ponad 15 tysiącach 
przypadków zaginięć osób. Wśród tych 
osób 20 – 30% stanowią dzieci.

4. instytucja uznania za zmarłego 
W przypadku zagadnienia osób zagi-

nionych trzeba także wspomnieć o tym, 
że zdarza się, iż „zaginięcie i bezskutecz-
ne poszukiwania osoby zaginionej mogą 
prowadzić do konieczności uznania tej 

osoby z punktu widzenia prawa (konsty-
tucyjnego, administracyjnego, cywilnego, 
karnego, ale również kanonicznego) za 
osobę nieżyjącą. Polskie prawo cywilne 
przewiduje możliwość przyjęcia pewnej 
fikcji prawnej, że oto określona osoba 
nie żyje – mimo, że fakt jej śmierci nie 
został stwierdzony -jeżeli tylko zaistnie-
ją warunki i okoliczności ściśle określone 
prawem. I tak przepis art. 29 § 1 k.c. wy-
raźnie stanowi, że osobę zaginioną moż-
na uznać za zmarłą, jeżeli od końca roku 
kalendarzowego, w którym według ist-
niejących wiadomości - osoba ta jeszcze 
żyła, upłynęło 10 lat”17.

tabela 1. liczba osób zaginionych według danych policji
Rok Ogółem

2012 17 969
2011 15 616
2010 14 393
2009 15 076
2008 15 881
2007 15 671
2006 15 345
2005 14 210
2004 15 160
2003 15 573
2002 19 024
2001 19 734
2000 19 759
1999 15 196
1998 14 310
1997 12 631

Źródło: Dane statystyczne KGP: www.policja.pl.

tabela 2. zaginięcia dzieci z uwzględnieniem wieku według danych policji
Rok Do 7 lat 7-13 lat 14-17 lat

2012 465 800 5 338
2011 151 482 3 697
2010 118 436 2 915
2009 125 442 3 054
2008 145 528 3 487
2007 115 805 3 710
2006 142 739 3 584
2005 131 683 3 285
2004 173 834 3 730
2003 177 995 4 685
2002 194 1.446 6 526
2001 231 1.612 7 200
2000 202 1.737 7 249
1999 162 1.256 5 445
1998 122 1.309 5 044
1997 87 1.213 4 569

Źródło: Dane statystyczne KGP: www.policja.pl.
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nął człowiek. Zagadnienia prawne, Fundacja ITAKA, Warszawa 2002, s. 17.
19  B. Bieńkowska, P. Mierzejewski, Instytucja uznania za zmarłego, [w:] K. Staniewska, Kiedy zagi-

nął człowiek. Zagadnienia prawne, Fundacja ITAKA, Warszawa 2002, s. 17.
20  B. Młodziejowski, I. Sołtyszewski, Wybrane aspekty identyfikacji osób i N.N. zwłok, [w:] K. Staniew-

ska, Kiedy zaginął człowiek. Zagadnienia prawne, Fundacja ITAKA, Warszawa 2002, s. 58.
21  L. Korniszewski, Genetyka..., s. 169. 

Do wydania orzeczenia o uznaniu zagi-
nionego za zmarłego nie jest konieczny 
dowód śmierci niewątpliwej, a więc nie 
trzeba przedstawiać świadectw lekar-
skich, przesłuchiwać świadków itp. Nie 
jest również konieczne, aby o domniemy-
wanej śmierci osoby zaginionej wypowia-
dał się kierownik urzędu stanu cywilnego 
ani żeby sąd stwierdził zgon. Możliwość 
orzeczenia o uznaniu zaginionego za 
zmarłego oparta jest na domniemaniu, 
że skoro ktoś przez znaczny okres czasu 
nie daje znaku życia i brak o nim wiado-
mości, to najprawdopodobniej nie żyje. 
Uznanie zaginionego za zmarłego nastę-
puje w formie postanowienia wydanego 
przez sąd rejonowy - ten, w którego okrę-
gu zaginiony zamieszkiwał bezpośrednio 
przed zaginięciem18.

Według przepisu art. 30 § 1 k.c. w sy-
tuacji, gdy ktoś zaginął w czasie podróży 
powietrznej lub morskiej w związku z ka-
tastrofą statku lub okrętu albo w związku 
z innym szczególnym zdarzeniem, może 
być uznany za zmarłego po upływie sze-
ściu miesięcy od dnia, w którym nastąpiła 
katastrofa albo miało miejsce inne szcze-
gólne zdarzenie19.

5. możliWości Wykorzystania badań 
genetycznych do identyfikacji osób 
zaginionych 

Metoda genetycznej identyfikacji czło-
wieka stanowi największe osiągnięcie 
nauk sądowych od czasu opracowania 
pod koniec XIX podstaw daktyloskopii 
przez Francisa Galtona, jednego z pionie-

rów kryminalistyki. Badania genetyczne 
zastosowano po raz pierwszy w postę-
powaniu imigracyjnym w roku 1985. Rok 
później w Anglii wykorzystano te badania 
w sprawie karnej. W 1990 roku wprowa-
dzono analizę DNA do polskiej medycyny 
sądowej. W roku 1992 Komitet Badań Na-
ukowych USA uznał badania DNA za nie-
zmiernie cenne narzędzie do identyfikacji 
osób (w dochodzeniu rodzicielstwa, po-
krewieństwa, identyfikacji zamienionych 
noworodków i zaginionych dzieci), zwłok 
i szczątków ludzkich. Często jest to jedyna 
metoda umożliwiająca taką identyfikację. 
W medycynie sądowej i kryminalistyce 
analiza DNA znalazła zastosowanie rów-
nież w identyfikacji próbek materiału bio-
logicznego. W przypadku identyfikacji osób 
i zwłok badania takie polegają na porów-
naniu ich profilu genetycznego z profilami 
DNA osób, które mogą być potencjalnymi 
krewnymi (rodzice, rodzeństwo, dzieci)20. 

Próba ustalenia funkcjonujących w biolo-
gii i genetyce definicji testów genetycznych 
oraz odniesienia ich do poruszanej w ni-
niejszej publikacji problematyki ma istotne 
znaczenie, ponieważ determinować będzie 
jej zakres i treść. W literaturze fachowej 
spotkać się można z terminami, takimi jak 
genetyczne badania przesiewowe, analiza 
DNA, diagnostyka molekularna czy wresz-
cie testy genetyczne. Według L. Korniszew-
skiego „genetyczne badania przesiewowe 
polegają na wykrywaniu w populacji osób 
z określonym genotypem, który związany 
jest z chorobą lub predyspozycją do cho-
roby genetycznej”21. Podobnie, pojęcia po-
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pulacyjnych badań przesiewowych i gene-
tycznych badań przesiewowych stosowane 
są przez innych autorów22. 

Należy pamiętać, że badania genetycz-
ne nie są badaniami indywidualnymi. 
Pozwalają ze stuprocentową pewnością 
wykluczyć pochodzenie danego śladu od 
typowanej osoby. Natomiast w sytuacji 
braku wykluczenia istnieje - zależnie od 
zakresu badań – mniejsze lub większe 
prawdopodobieństwo, że mamy do czy-
nienia z daną osobą. Przy wykonaniu 
maksymalnego zakresu badań to praw-
dopodobieństwo może graniczyć z pew-
nością, ale zawsze pozostaje minimalny 
margines niepewności23. 

6. definicja i klasyfikacja osób nn
W przypadku osób zaginionych mamy 

do czynienia z grupą osób o nieustalonej 
tożsamości. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 
124 Komendanta Głównego Policji z dnia 
4 czerwca 2012 w sprawie prowadzenia 
przez Policję poszukiwania osoby zagi-
nionej oraz postępowania w przypadku 
ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamo-
ści lub znalezienia nieznanych zwłok oraz 
szczątków ludzkich osobą NN jest „osoba 
o nieustalonej tożsamości - osoba, której 
dane personalne są nieznane, niepełne lub 
niewiarygodne, w szczególności gdy: 

jest to następstwem choroby, uniemoż-- 
liwiającej samodzielne podejmowanie 
decyzji przez tę osobę, 

osoba ta zataja swoją tożsamość w sy-- 
tuacji mającej znaczenie prawne.”24 
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 124 Komen-

danta Głównego Policji z dnia 4 czerwca 
2012 osoby zaginione dzieli się na trzy 
grupy:

opuszczająca nagle miejsce swojego - 
ostatniego pobytu w okolicznościach, 
które uzasadniają podejrzenie popeł-
nienia na jej szkodę przestępstwa 
przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności 
bądź też opuszczająca nagle miejsce 
swojego ostatniego pobytu w okolicz-
nościach uzasadniających podejrzenie 
zagrożenia dla jej życia, zdrowia lub 
wolności, w szczególności wskazują-
cych na realną możliwość popełnienia 
przez nią samobójstwa; jeśli jest to 
osoba małoletnia do lat 15 i jej zagi-
nięcie zgłoszono po raz pierwszy; jeśli 
jest to osoba, która z powodu wieku, 
choroby, upośledzenia umysłowego 
lub innego zakłócenia czynności psy-
chicznych nie może kierować swoim 
postępowaniem albo wymaga opieki 
lub pomocy innych osób.
osoba, która opuściła ostatnie miejsce - 
swojego pobytu w okolicznościach 
nieuzasadniających niezwłocznej po-
trzeby zapewnienia ochrony jej życia, 
zdrowia lub wolności, albo udzielenia 
pomocy.
osoby nie wymienione w pierwszych - 
dwóch kategoriach25. 
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26  Zarządzenie Nr 124 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 czerwca 2012 w sprawie prowadze-

nia 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 2012 r., poz. 29), § 2 ust. 1 pkt 6.
27  B. Młodziejowski, I. Sołtyszewski, Wybrane aspekty identyfikacji osób i N.N. zwłok, [w:] K. Staniew-

ska, Kiedy zaginął człowiek. Zagadnienia prawne, Fundacja ITAKA, Warszawa 2002, s. 58

Zarządzenie Nr 124 „określa metody 
i formy wykonywania zadań przez Po-
licję w zakresie prowadzenia poszuki-
wania osoby zaginionej oraz postępo-
wania w przypadku ujawnienia osoby 
o nieustalonej tożsamości lub znalezie-
nia nieznanych zwłok oraz szczątków 
ludzkich”26.

7. policyjne bazy profili i próbek dna
Pierwsza krajowa baza danych DNA 

- UK National DNA Databasc (NDNAD) - 
powstała w 1995 r. w Wielkiej Brytanii 
i jest aktualnie największą bazą na świe-
cie (znajdują się w niej dane procentowo 
największej części populacji kraju)27. Do 
2000 r. wiele państw europejskich, Stany 

rycina 1. ujawnienia osób nn

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.statystyka.policja.pl/st/tagi/1023,NN-osoby.htm

rycina 2. zakończone postępowania w odniesieniu do ujawnionych w danym roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.statystyka.policja.pl/st/tagi/1023,NN-osoby.htm
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28  P. Wolańska-Nowak, W. Branicki, Baza danych profili DNA - nowe narzędzie dla wymiaru sprawiedli-

wości. Prokuratura i Prawo 2000, nr 5, s. 87-98.
29  Rezolucję  Nr  8  Zgromadzenia  Ogólnego  Interpolu  przyjętą  w  Kairze  w  1998  r.  (Resolution 

AGN/67/RES/8).
30  Rezolucją Rady Unii Europejskiej z dnia 9 czerwca 1997 r.  (97/C 193/02) w sprawie wymiany 

wyników analiz DNA (Dz. Urz. U E C 193 z 24.06.1997, s. 2). Decyzja

Zjednoczone Ameryki, Kanada etc, miało 
już swoje bazy lub właśnie je tworzyło28, 
co było oczywistym skutkiem rosnącego 
znaczenia profilowania DNA dla potrzeb 
postępowania karnego29. Państwa człon-
kowskie UE zostały wręcz zachęcone przez 
Radę do tworzenia krajowych policyjnych 

baz danych DNA30. Zgodnie z danymi Inter-
polu z 2008 r., 66% państw członkowskich 
tej organizacji (tj. 120 krajów) korzysta 
z profili DNA, co oznacza wzrost o 145% 
w porównaniu z 1999 r. Znacznie wyższy 
wzrost (o 350%) odnotowano, analizując 
liczbę funkcjonujących krajowych baz 

rycina 3. zakończone postępowania w odniesieniu do ujawnionych w okresie wcze-
śniejszym

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.statystyka.policja.pl/st/tagi/1023,NN-osoby.htm

rycina 4. stan na 1 stycznia i 31 grudnia danego roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.statystyka.policja.pl/st/tagi/1023,NN-osoby.htm
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31  B. Młodziejowski, I. Sołtyszewski, Wybrane aspekty identyfikacji osób i N.N. zwłok, [w:] K. Staniew-

ska, Kiedy zaginął człowiek. Zagadnienia prawne, Fundacja ITAKA, Warszawa 2002, s. 58
32  Rezolucja Rady Unii Europejskiej z dnia czerwca 1997 r. (97/C 193/02) w sprawie wymiany wy-

ników analiz DNA oraz dwie kolejne rezolucje zmieniające m.in. liczbę markerów; Rezolucja z dnia 

25 czerwca 2001 r. (Dz. Urz. WE C 187 z 03.07.2001, s. 1) i Rezolucja z dnia 30 listopada 2009 r. (Dz. 

Urz. UE C 296 z 05.12.2009, s. 1)
33  B. Młodziejowski, I. Sołtyszewski, Wybrane aspekty identyfikacji osób i N.N. zwłok, [w:] K. Staniew-

ska, Kiedy zaginął człowiek. Zagadnienia prawne, Fundacja ITAKA, Warszawa 2002, s. 58

DNA. W 2008 r. posiadało je 29% państw 
członkowskich Interpolu (tj. 54 kraje)31. 
Dość wcześnie zauważono potrzebę har-
monizacji działań krajowych, standaryza-
cji i kontroli profilowania DNA w celu uła-
twienia ich wymiany między państwami32. 
Wspomina się o dwóch aspektach, które 
wymaga ją ujednolicenia: standardach 
technicznych (markerach DNA, noklatu-
rze i metodologii oraz sposobach rejestro-
wania wyników analizy) i procedurach 
(akredytacji laboratoriów, procedurach 
laboratoryjnych szkoleniach personelu 
etc.)33. Nad harmonizacją markerów DNA 
i technik badania DNA z ramienia UE prace 
prowadzi Grupa Robocza ds. Europejskiej 
Sieci Instytutów Kryminalistycznych (EN-
FSI), a Interpol wydał specjalny podręcznik 
poświęcony wymianie i analizie DNA. 

8. sposoby poszukiWania osób 
zaginionych

Obecnie media wykorzystywane są w róż-
nych dziedzinach działalności człowieka, 
w tym w pracy Policji – poszukiwania osób 
zaginionych i ustalania tożsamości osób 
NN. W przypadku zaginięcia osoby lub prób 
ustalenia tożsamości osób NN istnieje moż-
liwość skontaktowania się z redakcjami 
lokalnych gazet, stacji TV, a przede wszyst-
kim portali internetowych. W każdym 
z tych przypadków możliwe jest umiesz-
czenie komunikatu o zaginięciu bądź pró-
bie zidentyfikowania osoby NN. W tym celu 
należy dostarczyć zdjęcie i krótką informa-
cję na jej temat. Szukając śladów osoby za-

ginionej bądź osoby, której tożsamość chce 
się ustalić można przejrzeć fora dyskusyjne 
na stronach, portale społecznościowe typu 
Facebook, nk.pl. W Internecie funkcjonuje 
Baza Danych Osób Zaginionych, prowadzo-
na przez ITAKĘ portalu „zaginieni.pl”.

podsumoWanie
W przypadku coraz większej liczby osób 

zaginionych znaczenia nabiera nie tylko 
procedura ich poszukiwania, ale także 
administracyjno i cywilnoprawne aspek-
ty związane z zaginięciem. w momencie 
zgłoszenia zaginięcia na Policji podejmo-
wane są działania służące odnalezieniu 
osób zaginionych. Działania te zostały 
określone w Zarządzeniu Komendan-
ta Głównego Policji. Postęp technologii 
przyczynia się do coraz to nowszych spo-
sobów poszukiwania osób zaginionych. 
Znaczenie ma analiza materiałów kompu-
terowych (np. pliki cookie, historie prze-
glądarki) dzięki czemu można zakreślić 
kierunek poszukiwań osób zaginionych. 
Nie należy zapomnieć, że do poszukiwa-
nia osób zaginionych można wykorzystać 
inne media – radio, telewizję, a także bil-
bordy, strony internetowe.

streszczenie
Z danych policyjnych wynika, że z roku 

na rok wzrasta liczba osób zaginionych. 
Analizując informacje dotyczące grup 
wiekowych osób zaginionych można 
stwierdzić, że w każdej grupie wiekowej 
odnotowuje się wzrost liczby zaginięć. 
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Ze względu na coraz większą liczbę osób 
zaginionych znaczenia nabiera procedura 
czynności poszukiwawczych. 

summary
Searching for missing people in Poland
The police statistics say that the number 

of missing people is growing bigger and 
bigger every year. Analysing the informa-
tion on age groups it can be noticed that 
growth of the number of missing people 
can be observed in every age group. Due 
to the increasing number of missing peo-
ple the searching procedure has been re-
ceiving special importance. 
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