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wstĘP

Warszawa, wrzesień 2012 r. 

Każdego roku ginie w Polsce ponad 15 tysięcy osób. Problem zaginięcia dotyczy jednak 

o wiele większej liczby ludzi – rodzin i bliskich zaginionych, pracodawców, kontrahentów, 

wspólników, społeczność lokalną, znajomych.

Zaginięcie człowieka pociąga za sobą wiele konsekwencji - również natury prawnej. Wo-

bec takiej sytuacji rodzina osoby zaginionej często jest zupełnie bezradna. Polski porządek 

prawny nie przewiduje przepisów określających sytuację osoby zaginionej, jednak właściwe 

wykorzystanie i stosowanie istniejących regulacji może rozwiązać wiele pojawiających się 

problemów. 

Treść niniejszej broszury ułożona została w sposób odpowiadający chronologii zaginięcia – 

od pierwszych momentów, gdy okazuje się, że bliska osoba zniknęła i trzeba podjąć decyzję 

o zgłoszeniu tego faktu jako zaginięcia, aż do momentu gdy – czasem po wielu latach – udaje 

się wyjaśnić, co się stało lub w braku jakichkolwiek informacji o zaginionym – rodzina gotowa 

jest podjąć decyzję o wszczęciu procedury uznania za zmarłego

Do Państwa dyspozycji pozostaje Zespół Prawny Fundacji ITAKA, świadczący bezpłatnie sze-

roko rozumiane poradnictwo w zakresie omówionym w niniejszej broszurze.

Linie Wsparcia Fundacji ITAKA – numer 801 24 70 70 oraz 22 654 70 70 – są czynne przez całą 

dobę, 7 dni w tygodniu. Zapraszamy również na naszą stronę internetową www.zaginieni.pl

Jeżeli osobą zaginioną jest dziecko lub nieletni, zachęcamy do skorzystania  z bezpłatnej linii 

wsparcia prowadzonej przez Fundację ITAKA - Telefonu w Sprawie Zaginionego Dziecka i Na-

stolatka - numer 116 000. 

Zespół Prawny Fundacji ITAKA
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CO ZROBIĆ, GDY ZAGINĄŁ TWÓJ BLISKI?

i

co ZroBiĆ, GdY ZaGinĄŁ twÓj BLisKi?

1. jak najszybciej zgłoś zaginięcie policji!

nieprawdą jest, że między zaginięciem, a jego zgłoszeniem policji 
musi upłynąć 24 lub 48 godzin. 
Pamiętaj, żeby wziąć ze sobą do komisariatu zdjęcie osoby zaginionej w wersji papierowej lub elek-
tronicznej, na którym wyraźnie widać jej twarz. Nie zostawiaj policjantowi jedynego zdjęcia osoby 
zaginionej! Zeskanuj zdjęcie - umożliwi to wykonanie dowolnej liczby kopii oraz szybkie przesyłanie 
pliku ze zdjęciem za pomocą Internetu lub wydrukowanie zdjęcia w dowolnym formacie. 
Pamiętaj, żeby przypomnieć policjantowi o obowiązku wydania zaświadczenia o przyjęciu zgło-
szenia zaginięcia – będzie Ci później potrzebne.
W razie odmowy przyjęcia zgłoszenia zaginięcia poproś policjanta o potwierdzenie tego na piśmie 
– wzór stosownego oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej broszury.

2. Koniecznie skontaktuj się telefonicznie lub mailowo z fundacją itaKa. 
Specjaliści ITAKI odpowiedzą na Twoje pytania i udzielą Ci niezbędnych wskazówek. Zapoznaj się rów-
nież z  naszą stroną internetową www.zaginieni.pl – znajdziesz tam wszelkie niezbędne informacje 
dotyczące problemu zaginięć. 

jesteśmy po to, żeby ci pomóc: 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.  

Zgłoszenia zaginięcia w fundacji itaKa możesz dokonać na kilka sposobów: 

telefonicznie, mailowo lub droga pocztową.  

3. rozwieś plakaty w okolicy, gdzie po raz ostatni widziany był twój bliski. 
Plakaty możesz wydrukować ze strony internetowej www.zaginieni.pl lub przygotować je samemu. 
Pamiętaj, aby umieścić na nich zdjęcie osoby zaginionej, jej podstawowe dane oraz telefon kontakto-
wy swój lub Fundacji ITAKA. 

4. Poproś media o zamieszczenie odpowiedniego komunikatu. 

Do każdej redakcji dostarcz zdjęcie i krótką informację, kto i kiedy zaginął oraz gdzie był ostatnio widziany. 

5. Przekaż sprawę zaginięcia do programu „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie" 

w tVP1 – telefon 22 851 10 35.

6. sprawdź szpitale, noclegownie, ośrodki pomocy społecznej. 
Wszystkie potrzebne adresy (w podziale na województwa) znajdziesz na stronie internetowej Fundacji 
ITAKA www.zaginieni.pl.

7. skontaktuj się z sąsiadami, przyjaciółmi, kolegami z pracy osoby zaginionej. 
Sprawdź, kiedy i w jakich okolicznościach widzieli ją ostatni raz. Poproś ich o pomoc w poszukiwa-
niach.

8. w miarę możliwości przejrzyj rzeczy osobiste zaginionego.
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ii

dZiaŁania ProwadZone  
w ZwiĄZKU Z ZaGiniĘciem

1. Zarządzenie nr 124 Komendanta Głównego Policji z  dnia 
4 czerwca 2012 r.

Poszukiwania osoby zaginionej prowadzone są przez policję. Zadania policji dotyczące prowa-
dzenia poszukiwań osób zaginionych określa Zarządzenie 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 z dnia 5 czerwca 2012 r. Nr 15, poz. 29). Zarządzenie nr 124/2012 zastąpiło dotych-
czas obowiązujące Zarządzenie Nr 352/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie 
prowadzenia przez Policję poszukiwania osób zaginionych oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby 
o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok (Dz. Urz. KGP Nr 15, poz. 75 oraz z 2004 r. Nr 16, 
poz. 97). Nowe zarządzenie określa metody i formy wykonywania zadań przez policję w zakresie prowa-
dzenia poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej 
tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich.

Zaginięciem osoby w rozumieniu zarządzenia jest zaistnienie zdarzenia, uniemożliwiającego 
ustalenie miejsca pobytu osoby fizycznej i zapewnienie ochrony jej życia, zdrowia lub wolności, 
wymagające jej odnalezienia albo udzielenia pomocy. 

Zarządzenie nr 124/2012 KGP wprowadza trzy kategorie osób zaginionych:

1. osoba zaginiona kategorii pierwszej (i) – osoba, która opuściła nagle ostatnie miejsce swoje-
go pobytu w okolicznościach uzasadniających podejrzenie popełnienia na jej szkodę przestęp-
stwa przeciwko zdrowiu, życiu lub wolności, albo uzasadniających podejrzenie 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 postępowaniem albo wymaga 
opieki lub pomocy innych osób. 

2. osoba zaginiona kategorii drugiej (ii) – osoba, która opuściła ostatnie miejsce swojego pobytu 
w okolicznościach nieuzasadniających niezwłocznej potrzeby zapewnienia ochrony jej ży-
cia, zdrowia lub wolności, albo udzielenia pomocy, a w szczególności, gdy:

a.  nie istnieją przesłanki właściwe dla poszukiwania osób zaliczanych do kategorii i, 

b. osoba zaginiona okazywała wcześniej niezadowolenie z własnej sytuacji życiowej lub zamiar 
jej zmiany, zabierając ze sobą rzeczy osobiste,
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c. osoba zaginiona opuściła ostatnie miejsce swojego pobytu z własnej woli.

4. osoba zaginiona kategorii trzeciej (iii):

a. osoba małoletnia, której zaginięcie jest samowolnym oddaleniem się w wyniku kolejnej 
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 uzasadniające zakwalifikowanie takiej osoby 
do kategorii i,

b. osoba pełnoletnia, która w związku z przymusowym umieszczeniem jej przez uprawniony 
organ w szpitalu psychiatrycznym, domu pomocy społecznej, środowiskowym domu samo-
pomocy lub innej tego rodzaju placówce samowolnie oddaliła się ze wskazanego miejsca 
pobytu, o ile nie zachodzą przesłanki uzasadniające zakwalifikowanie takiej osoby do 
kategorii i,

c. osoba małoletnia zaginiona w związku z tzw. „porwaniem rodzicielskim”, o ile nie zachodzą 
przesłanki uzasadniające zakwalifikowanie takiej osoby do kategorii i z uwzględnieniem 
warunków przyjęcia zgłoszenia takiej osoby, tj. okoliczności, kiedy zgłoszenia zaginięcia doko-
nuje rodzic w sytuacji, gdy drugi rodzic lub opiekun prawny posiadający pełną władzę rodzi-
cielską bez porozumienia ze zgłaszającym rodzicem zabiera osobę małoletnią, nie informując 
tego rodzica o miejscu pobytu. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że każdorazowe nadawanie przez policjanta kategorii w związ-
ku ze zgłaszanym zaginięciem odbywa się w taki sposób, że aby nadać kategorię II lub III należy wykluczyć 
istnienie przesłanek nakazujących policji zakwalifikowanie danego zaginięcia do kategorii I. 

Na podstawie okoliczności zaginięcia oraz cech charakteryzujących osobę zaginioną policjant kwalifi-
kuje ją do jednej z wymienionych kategorii. 

Poszukiwaniem osób zaginionych zajmuje się właściwa jednostka policji, działająca na terenie, 
na którym nastąpiło zaginięcie. Jeśli nie można ustalić miejsca zaginięcia, poszukiwania prowadzi 
jednostka policji ostatniego miejsca pobytu zaginionego. Zaginięcie można zgłosić w dowolnej jed-
nostce policji. W takiej sytuacji przekaże ona prowadzenie poszukiwań do właściwej jednostki zgod-
nie z właściwością. Zawiadomienie obowiązany jest przyjąć dyżurny jednostki policji, do której zgłosiła 
się osoba uprawniona, lub wyznaczony przez niego policjant tej jednostki, a w innych przypadkach 
każdy pełniący służbę policjant.

Uprawnionym do zgłoszenia zaginięcia policji jest:

1. członek rodziny, opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy osoby zaginionej, 

2.  kierownik instytucji, w której osoba zaginiona lub NN przebywała w celu leczenia albo sprawo-
wania nad nią opieki, 

3.  inna osoba, która w zgłoszonym zawiadomieniu uzasadnia podejrzenie popełnienia przestęp-
stwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności osoby zaginionej, albo wskazuje jednoznacznie oko-
liczności zaginięcia takiej osoby,

4.  przedstawiciel właściwego urzędu konsularnego, jeżeli osobą zaginioną jest cudzoziemiec.

Policjant przyjmujący zgłoszenie ma obowiązek zebrania podstawowych informacji o osobie zaginionej 
i sprawdzenia tej osoby w Krajowym Systemie Informacji Policyjnej. Następnie niezwłocznie po przy-
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jęciu zawiadomienia o zaginięciu osoby, rejestruje to zawiadomienie oraz osobę zaginioną w ewidencji 
policyjnej oraz sporządza notatkę urzędową, zawierającą dodatkowe ustalenia i informacje uzyskane 
w trakcie przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby. osobie uprawnionej, składającej zawiadomie-
nie o zaginięciu osoby, wydaje się potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby. 

Wzory policyjnych formularzy zgłoszenia zaginięcia osoby dla kategorii I i II oraz III stanowią odpowied-
nio załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej broszury.

2. sposób i zakres poszukiwania osoby zaginionej przez policję

Zarządzenie nr 124/2012 KGP wyraźnie różnicuje zakres działań podejmowanych przez policję w od-
niesieniu do osób zaginionych zakwalifikowanych do poszczególnych kategorii. Dlatego bardzo istot-
ne jest szczegółowe zebranie i przedstawienie informacji dotyczących okoliczności zaginięcia 
stanowiących podstawę do przyporządkowania osoby zaginionej do odpowiedniej kategorii, ponie-
waż działania policji prowadzone w odniesieniu do osób zakwalifikowanych do kategorii II i III mogą 
często - w ocenie osoby uprawnionej do zgłoszenia zaginięcia - okazać się niewystarczające. 

W przypadku zgłoszenia zaginięcia osoby zakwalifikowanej do kategorii i jednostka policji ma obo-
wiązek:

1. dokonać rejestracji zawiadomienia o zaginięciu osoby oraz rejestracji osoby zaginionej;

2. podjąć czynności poszukiwawcze zmierzające do odnalezienia osoby, w tym zorganizować i prze-
prowadzić 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 pozapolicyjne. W trakcie penetracji poszczególnych elementów 
zabudowań czy pomieszczeń należy dążyć do ujawnienia miejsc, w których osoba zaginiona mo-
gła 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;

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, zabez-
pieczenia 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 anali-
zy dna, przy czym z czynności tych należy sporządzić notatkę urzędową;

6. dokonać w miarę możliwości zabezpieczenia i analizy zapisów z monitoringów w rejonie miej-
sca zaginięcia osoby oraz miejsc, w których po raz ostatni mogła być widziana;

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 sobie 
lub nimi dysponowała, w bazie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP) w kategorii  
„RZECZ”, określając powód rejestracji jako  „W ZAINTERESOWANIU”;



8

DZIAŁANIA POLICJI W ZWIĄZKU Z ZAGINIĘCIEM

10. po uzyskaniu zgody od osoby uprawnionej do złożenia zawiadomienia o zaginięciu opublikować 
informację o zaginięciu osoby wraz z jej zdjęciem na portalu internetowym Komendy Głów-
nej Policji;

11. po uzyskaniu zgody osoby uprawnionej spowodować publikację o poszukiwaniu osoby zaginio-
nej w środkach masowego przekazu;

12.  zlecić oznaczenie kodu genetycznego materiału biologicznego pochodzącego od osoby zagi-
nionej lub osób z nią spokrewnionych celem porównania go z profilami zarejestrowanymi 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 innych przepi-
sach.

W przypadku zgłoszenia zaginięcia osoby zakwalifikowanej do kategorii ii jednostka policji ma 
obowiązek:

1. dokonać rejestracji zawiadomienia o zaginięciu osoby oraz rejestracji osoby zaginionej;

2. uzyskać fotografię osoby zaginionej i wprowadzić do ewidencji policyjnej;

3. po uzyskaniu zgody od osoby uprawnionej do złożenia zawiadomienia o zaginięciu opublikować 
informację o zaginięciu osoby wraz z jej zdjęciem na portalu internetowym Komendy Głównej 
Policji;

4.  zlecić oznaczenie kodu genetycznego materiału biologicznego pochodzącego od osoby zagi-
nionej lub osób z nią spokrewnionych celem porównania go z profilami zarejestrowanymi w bazie 
danych DNA w terminie 180 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu;

5. podjąć czynności poszukiwawcze zmierzające do odnalezienia osoby, jeżeli uzasadnia to treść 
przyjętego zawiadomienia o zaginięciu osoby.

W przypadku zgłoszenia zaginięcia osoby zakwalifikowanej do kategorii iii jednostka policji ma 
obowiązek:

1. 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 zaginionej;

3. uzyskać informacje umożliwiające podjęcie stosownych działań w związku z poszukiwaniem 
oraz wydać dyspozycje dotyczące dalszego postępowania w przypadku odnalezienia osoby 
i wprowadzić te dyspozycje do ewidencji policyjnej;

4. powiadomić właściwy sąd rodzinny i opiekuńczy o samowolnym oddaleniu się osoby ma-
łoletniej 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;

5. powiadomić właściwy sąd rodzinny i opiekuńczy o wszczęciu poszukiwań osoby małoletniej 
jako zaginionej, wówczas gdy z podanych przez osobę zgłaszającą okoliczności wynika, że nastą-
piło tzw. „porwanie rodzicielskie” oraz poinformować osobę zawiadamiającą 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.
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należy podkreślić, że policjant prowadzący poszukiwania jest zobowiązany 

utrzymywać niezbędny kontakt z osobą uprawnioną, w tym udzielać jej do-

zwolonych prawem informacji o stanie i przebiegu poszukiwania, nieobjętych 

klauzulą niejawności. 

3. Poszukiwanie osób za granicą oraz poszukiwanie cudzoziemców

Poszukiwania obywateli Rzeczypospolitej Polskiej za granicą koordynuje biuro Komendy Głównej Poli-
cji właściwe do koordynowania poszukiwań międzynarodowych. 

Biuro KGP właściwe do koordynowania poszukiwań międzynarodowych to komórka organizacyjna 
Komendy Głównej Policji wyznaczona do wykonywania zadań Krajowego Biura INTERPOL oraz Biuro 
SIRENE.

Zarówno w odniesieniu do zaginięcia obywatela Rzeczpospolitej Polskiej na terytorium któregoś 
z państw należącego do obszaru Schengen, jak i na terytorium państwa do obszaru Schengen niena-
leżącego, policjant prowadzący poszukiwanie osoby zaginionej - za pośrednictwem oficera kontakto-
wego - odpowiednio przesyła informację do wskazanego biura KGP w celu jej przekazania do państwa 
Schengen lub – w przypadku zaginięcia na terytorium państwa nienależącego do obszaru Schengen 
– występuje do wskazanego biura KGP z wnioskiem o wszczęcie poszukiwań. Poszukiwania prowa-
dzone są w oparciu o wymianę i przekazywanie informacji pomiędzy policjantem prowadzącym 
poszukiwanie, oficerem kontaktowym i wyżej wymienionym biurem KGP.

Przyjmowanie od organów innych państw wniosków o wszczęcie na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej poszukiwania zaginionego cudzoziemca również leży w kompetencji biura Komendy Głównej 
Policji właściwego do koordynowania poszukiwań międzynarodowych. Biuro KGP właściwe do koordy-
nowania poszukiwań międzynarodowych może zlecić każdej jednostce policji wykonanie określonych 
czynności poszukiwawczych. Poszukiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca zgło-
szonego jako zaginionego prowadzi się na podstawie przepisów zarządzenia nr 124/2012 KGP.

4. Zakończenie poszukiwania osoby zaginionej

Zakończenie poszukiwania osoby zaginionej następuje, gdy:

1. odnaleziono osobę zaginioną lub jej zwłoki, przy czym przez odnalezienie osoby należy ro-
zumieć nawiązanie z nią bezpośredniego osobistego kontaktu przez policjanta lub funkcjo-
nariusza innych służb, a w przypadku odnalezienia osoby zaginionej za granicą nawiązanie z nią 
bezpośredniego osobistego kontaktu przez pracownika właściwego przedstawicielstwa dyplo-
matycznego Rzeczypospolitej Polskiej lub uzyskania od zagranicznych władz informacji o odna-
lezieniu 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 ujaw-
nienie osobie uprawnionej swojego aktualnego miejsca pobytu, składając pisemne oświad-
czenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zarządzenia nr 124/2012 KGP, zaś odmowę 



10

DZIAŁANIA POLICJI W ZWIĄZKU Z ZAGINIĘCIEM

sporządzenia takiego oświadczenia dokumentuje się w notatce służbowej;

5. osoba uprawniona, która zgłosiła zaginięcie, odwoła poszukiwania z uwagi na fakt nawiązania 
kontaktu z osobą zaginioną i potwierdzenia braku przesłanek wymagających jej dalszego po-
szukiwania 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 przekazania 
teczki poszukiwania do archiwum wraz z usunięciem informacji dotyczących osoby zaginionej 
z ewidencji policyjnej.

Czynności poszukiwania osoby zaginionej kończy się, a materiały z wykonanych czynności przekazuje 
do archiwum na zasadach określonych w odrębnych przepisach w przypadkach, 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 zaginięciu oso-
by miała ukończone 70 lat;

3. upłynęło 10 lat od dnia, w którym zaginiona osoba osiągnęłaby pełnoletniość.

Należy pamiętać, że przed zakończeniem czynności poszukiwania osoby zaginionej, mających na celu 
odnalezienie osoby małoletniej, należy wykonać progresję wiekową zaginionej osoby i wprowadzić 
do ewidencji policyjnej zdjęcie z prawdopodobnym obecnym wyglądem, natomiast w odniesieniu do 
osoby pełnoletniej powyższe działania wykonywane są tylko wtedy, gdy policjant kończący czynności 
poszukiwania osoby zaginionej uzna wykonanie progresji wiekowej osoby pełnoletniej za celowe.

5.  Postępowanie w przypadku ujawnienia nn osoby

W przypadku ujawnienia przez policję osoby, której dane są trudne do ustalenia, podejmowane są 
niezwłocznie czynności identyfikacyjne zmierzające do ustalenia tożsamości tej osoby. Do czasu 
rozpoznania tożsamości takiej osoby należy umieścić ją w zakładzie opiekuńczym albo leczniczym 
- w sytuacji, gdy niemożność identyfikacji jest następstwem choroby psychicznej, upośledzenia umy-
słowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych tej osoby. 

Jeżeli osoba celowo zataja swoją tożsamość i niemożność identyfikacji nie jest następstwem stanu 
zdrowia tej osoby - należy podjąć czynności określone w przepisach procedury karnej. 

Jeżeli w ciągu roku od ujawnienia osoby dalsze czynności policyjne nie przyniosą rezultatu, funk-
cjonariusz policji prowadzący sprawę występuje za pośrednictwem prokuratora, do właściwego miej-
scowo sądu rejonowego z wnioskiem o wydanie orzeczenia, które będzie podstawą do sporządze-
nia nowego aktu urodzenia tej osoby.

W razie śmierci osoby o nieznanej tożsamości czynności identyfikacyjne, pozwalające na ustalenie jej 
tożsamości, prowadzi się przez 3 lata.

Ustalenie tożsamości nn osoby następuje wtedy, gdy:

1. rozpozna ją członek najbliższej rodziny, opiekun prawny lub co najmniej dwie osoby, które bez-
pośrednio ją znały;



11

DZIAŁANIA POLICJI W ZWIĄZKU Z ZAGINIĘCIEM

2. zostaną zebrane inne dowody stwierdzające tożsamość osoby, w tym pozytywny wynik po-
równania kodu genetycznego lub potwierdzenie tożsamości w drodze wywiadu daktyloskopij-
nego lub badań antroposkopijnych;

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

4. wpłynie informacja od pracownika właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego Rzeczy-
pospolitej Polskiej lub zagranicznych władz, potwierdzająca tożsamość osoby.

6. Postępowanie w przypadku znalezienia nn zwłok

W przypadku odnalezienia zwłok, policja podejmuje czynności, które mają na celu zabezpieczenie 
miejsca ich odnalezienia oraz pozwolą ustalić przyczyny śmierci. Policja dokonuje wspomnianych 
czynności przy udziale prokuratora i biegłego lekarza. 

NN zwłoki uważa się za zidentyfikowane, gdy:

1. rozpoznał nn zwłoki członek najbliższej rodziny, opiekun prawny lub co najmniej dwie osoby, 
które bezpośrednio znały zmarłego;

2. uzyskano pozytywny wynik wywiadu daktyloskopijnego lub pozytywną ekspertyzę daktylo-
skopijną;

3. zebrano inne dowody stwierdzające tożsamość NN zwłok, w tym pozytywną ekspertyzę badań 
genetycznych lub antroposkopijnych;

4. wpłynie informacja od pracownika właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego Rze-
czypospolitej Polskiej lub zagranicznych władz potwierdzająca tożsamość NN zwłok.

Po wyczerpaniu możliwości identyfikacyjnych i dokonaniu analizy zgromadzonych materiałów, nie 
wcześniej jednak niż przed upływem 3 lat od dnia ujawnienia NN zwłok, policjant prowadzący iden-
tyfikację może podjąć decyzję o zakończeniu czynności identyfikacyjnych. Zakończenie identyfikacji 
i usunięcie danych dotyczących identyfikacji z ewidencji policyjnej następuje po upływie 25 lat od daty 
zakończenia czynności identyfikacyjnych. 

Materiały z przeprowadzonych czynności gromadzi się w teczce identyfikacji, zawierającej min. kopie 
protokołów oględzin zwłok, odzieży i miejsca ich znalezienia, odpis protokołu sekcji zwłok, oznaczenie 
miejsca pochówku NN zwłok z opisem lokalizacji na planie cmentarza.

7. Handel ludźmi i niewolnictwo

Coraz częściej zdarza się, że zaginięcia osób są bezpośrednio związane z handlem ludźmi i niewolnic-
twem. Warto mieć świadomość, na czym polegają te zjawiska i jakie zagrożenia się z nimi wiążą. 

W wyniku nowelizacji Kodeksu karnego doszło do zdefiniowania przestępstwa handlu ludźmi oraz nie-
wolnictwa a także określono wymiar kar za te przestępstwa. 

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub 
przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

1. przemocy lub groźby bezprawnej,
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2.  uprowadzenia,

3.  podstępu,

4.  wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania 
przedsiębranego działania,

5. nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,

6.  udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawu-
jącej opiekę lub nadzór nad inną osobą - w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szcze-
gólności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy 
lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach 
wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub 
narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi 
ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w pkt 1-6. 

Niewolnictwo jest stanem zależności, w którym człowiek jest traktowany jak przedmiot własności.

Zgodnie z art. 189 a Kodeksu karnego – kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia 
wolności na czas nie krótszy od lat 3. Kto czyni przygotowania do popełnienia tego przestępstwa, pod-
lega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

8. skarga na policję 

W sytuacji, gdy osoba uprawniona do zgłoszenia zaginięcia spotka się z odmową przyjęcia zgło-
szenia zaginięcia, jak również gdy stwierdzi, że policja prowadzi czynności w związku ze zgłosze-
niem zaginięcia w sposób sprzeczny z zapisami Zarządzenia 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 z dnia 5 czerwca 2012 r. Nr 15, poz. 29), powinna nie-
zwłocznie zażądać usunięcia stwierdzonych uchybień. W sytuacji, gdy wskazane żądanie nie 
zostanie przez policję uwzględnione, osobie uprawnionej przysługuje prawo do złożenia skargi na 
policję. Prawo do składania skarg zagwarantowane jest przez art. 63 Konstytucji RP. 

skarga na policję jest skargą składaną w trybie postępowania administracyjnego. Szczegóło-
wy tryb składania skarg określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie or-
ganizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46). Skargi i wnioski mogą 
być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, 
a także ustnie do protokołu. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie 
sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. 

skargi można składać do kierowników jednostek policji, do Komendy Głównej Policji, 
a w przypadku wyczerpania wyżej wskazanych możliwości wniesienia skargi – do rzecznika 
Praw obywatelskich. Złożenie skargi powoduje obowiązek wszczęcia postępowania wyjaśniają-
cego i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, pociągnięcia funkcjonariuszy, którzy naruszyli 
dyscyplinę służbową lub nie przestrzegali zasad etyki zawodowej, do odpowiedzialności dyscy-
plinarnej określonej w ustawie o Policji. W każdym przypadku wniesienie skargi rodzi obowiązek 
udzielenia odpowiedzi na skargę przez osobę, do której skarga została wniesiona. 
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9.  Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 231 Kodeksu 
Karnego

W sytuacji, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie przekroczenia lub nadużycia uprawnień przez 
funkcjonariuszy policji, wywołujących określone skutki, np. powstanie szkody zarówno material-
nej jak i niematerialnej – w tym krzywdy moralnej, zasadne jest złożenie zawiadomienia o popełnie-
niu przestępstwa. 

Zgodnie z art. 231 § 1 Kodeksu karnego funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnie-
nia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3. Prowadzone postępowanie przygotowawcze ma na celu wykaza-
nie, czy doszło do popełnienia przestępstwa określonego w cytowanym przepisie oraz czy doszło do 
powstania szkody. 

10. Usługi detektywistyczne, usługi jasnowidzów 

Często zdarza się, że rodziny osób zaginionych, uznając działania poszukiwawcze prowadzone przez 
policję za niewystarczające, korzystają z usług licencjonowanych detektywów i jasnowidzów. Co do za-
sadności korzystania z tego typu usług i ich skuteczności nie można zająć jednoznacznego stanowiska, 
jednakże istotne jest, żeby przy okazji korzystania z usług detektywów i jasnowidzów dokładnie zapo-
znać się z treścią umowy określającej wzajemne prawa i obowiązki stron, czyli zakres czynności, 
które detektyw lub jasnowidz zobowiązuje się wykonać oraz wysokość wynagrodzenia za te czynności. 
Zasadne jest również odebranie pokwitowania (w postaci rachunku lub faktury) w momencie do-
konania zapłaty za usługę. 

Warto pamiętać, że o ile usługi detektywistyczne zostały poddane prawnej regulacji na podstawie prze-
pisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110 z późn. 
zm.), usługi jasnowidzów nie zostały ujęte w żadnym akcie prawnym – w zasadzie legalność świadcze-
nia takich usług sprowadza się do prowadzenia ewidencjonowanej działalności gospodarczej. 

11. Zaginieni a prawo karne

Kiedy istnieje podejrzenie, że zaginięcie osoby może mieć związek z popełnieniem przestęp-
stwa na jej szkodę, osoba uprawniona do zgłoszenia zaginięcia lub inna osoba, która posiada infor-
macje uprawdopodabniające popełnienie przestępstwa na szkodę zaginionego, może wnioskować 
o wszczęcie postępowania karnego. Należy wówczas złożyć w prokuraturze rejonowej lub w najbliż-
szej jednostce policji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. w razie śmierci pokrzywdzonego 
prawa, które by mu przysługiwały, mogą wykonywać osoby najbliższe, a w wypadku ich braku 
lub nieujawnienia - prokurator, działając z urzędu. W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia 
publicznego pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok 
oskarżyciela publicznego lub zamiast niego. Śmierć oskarżyciela posiłkowego nie tamuje biegu postę-
powania; osoby najbliższe mogą przystąpić do postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego 
w każdym stadium postępowania.

W sytuacji, gdy dochodzi do wszczęcia postępowania przygotowawczego, rodzina zaginionego (osoby 
najbliższe) powinna być zawiadomiona o tym fakcie. Jako stronie przysługuje jej prawo do przeglą-
dania akt dotyczących postępowania (w toku postępowania przygotowawczego tylko za zgodą pro-
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wadzącego to postępowanie), zgłaszania wniosków związanych z podejmowanymi w postępowaniu 
czynnościami, uczestniczenia w czynnościach procesowych. 

w przypadku wydania postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania przy-
gotowawczego istnieje możliwość złożenia zażalenia na takie postanowienie. Zażalenia na posta-
nowienia prokuratury, policji, a także wnioski dotyczące podejmowanych czynności, powinny być wno-
szone na piśmie. Należy pamiętać o zachowaniu terminów do ich złożenia. Pismo złożone po terminie 
nie będzie wywoływać określonych skutków prawnych. 



15

ZAGADNIENIA PRAWNE ZWIĄZANE Z ZAGINIĘCIEM

iii

ZaGadnienia Prawne  
ZwiĄZane Z ZaGiniĘciem

1. małżeńskie ustroje majątkowe

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa, 
obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jed-
nego z nich. 

Do majątku wspólnego należą w szczególności: 

1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z mał-
żonków, 

2.  dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, 

3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego 
każdego z małżonków. 

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego 
z małżonków. 

Na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zgoda małżonka jest potrzebna 
do dokonania:

1. czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości 
lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używa-
nia lub pobierania z niej pożytków;

2. czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowe-
go, którego przedmiotem jest budynek lub lokal;

3. czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawie-
nia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa;

4.  darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności mająt-
kowej. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcze-
śniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłącze-
niu, czyli ustanowić rozdzielność majątkową z mocą wsteczną.

Rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa, w razie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upa-
dłości jednego z małżonków.
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Orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej.

Powstanie rozdzielności majątkowej (ewentualnie z mocą wsteczną) stanowi formę zabezpieczenia, 
która gwarantuje, że w sytuacji, gdy zaginiony małżonek zaciągnie jakieś zobowiązania bez wiedzy 
i zgody drugiego z małżonków, ten drugi z małżonków nie będzie musiał za nie odpowiadać. 

Dysponowanie przez jednego z małżonków ruchomościami o znacznej wartości (np. samochód) jak 
i nieruchomościami (np. mieszkanie, dom), wchodzącymi w skład majątku wspólnego w sytuacji za-
ginięcia drugiego małżonka, może być znacznie utrudnione. Dlatego też, w celu umożliwienia doko-
nania czynności rozporządzających elementami majątku wspólnego jeżeli porozumienie z jednym 
z małżonków napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, drugi małżonek może zwrócić 
się do sądu o zezwolenie na dokonanie czynności. Sąd udziela zezwolenia, jeżeli dokonania czyn-
ności wymaga dobro rodziny. 

2. odpowiedzialność za zobowiązania zaginionego

Jednym z najczęstszych powodów zaginięcia jest zła sytuacja finansowa osoby zaginionej – rosnące 
długi, brak możliwości spłacania kredytów i pożyczek, nagła utrata pracy jak również chęć unik-
nięcia odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania. Niestety, w takim przypadku rodzina osoby 
zaginionej musi stawić czoła nieraz bardzo trudnej sytuacji i podjąć działania mające na celu zapobie-
gnięcie ewentualnym negatywnym skutkom działań zaginionego. 

Jeżeli osoba zaginiona pozostawiła niespłacone zobowiązania, pojawia się pytanie, czy członkowie 
jej rodziny powinni ponosić za nie odpowiedzialność majątkową. Ogólna zasada stanowi, że każdy 
ponosi odpowiedzialność jedynie za własne działania, jednakże zarówno pozostawanie w związku 
małżeńskim, spadkobranie jak inne zdarzenia prawne mogą spowodować, że zakres odpowie-
dzialności ulega znacznemu rozszerzeniu. 

Za zobowiązania cywilnoprawne (dopóki w świetle prawa zaginiony uznawany jest za osobę żyjącą) 
nie ponoszą odpowiedzialności jego dzieci, rodzice ani rodzeństwo. 

W przypadku małżonków należy wskazać, iż są oni odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zacią-
gnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Tym 
samym, wszędzie tam, gdzie małżonek będzie działał na rzecz całej swojej rodziny (np. wynajmie 
mieszkanie, zawrze umowy z dostawcami energii elektrycznej, gazu itp.), a następnie zaginie, za te 
zobowiązania będzie odpowiadał w pełnej wysokości i z całego swego majątku także drugi z mał-
żonków.

Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać za-
spokojenia także z majątku wspólnego małżonków. 

Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jed-
nego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku 
osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej 
działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z innych praw, a jeżeli wierzytelność 
powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych 
wchodzących w skład przedsiębiorstwa.
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Biorąc pod uwagę, że zarówno wynagrodzenie za pracę, jak i majątek osobisty stanowią majątek 
wspólny małżonków, w przypadku wspólności majątkowej zakres odpowiedzialności de facto rozcią-
ga się na drugiego z małżonków. W sytuacji, gdy pojawiają się problemy związane z odpowiedzialno-
ścią za zobowiązania zaginionego, istotne jest dokonanie najważniejszych ustaleń: 

1. jakie jest źródło tych zobowiązań, 

2. jak duże są to zobowiązania,

3. na jakim etapie znajduje się sprawa związana z powstałym zobowiązaniem, tzn. np. czy wie-
rzyciele zaginionego wszczęli działania na rzecz odzyskania wierzytelności. 

Najczęściej odpowiedzialność za zobowiązania zaginionego wynika z zaciągnięcia przez zaginione-
go kredytów lub pożyczek w bankach, parabankach lub innych instytucjach finansowych po-
życzających pieniądze z bardzo wysokim oprocentowaniem. Należy pamiętać, że nie ma prawnego 
obowiązku natychmiastowego odpowiadania na wezwania takich instytucji w imieniu osoby zagi-
nionej lub automatycznego spłacania długów zaginionego. Obowiązkiem instytucji występującej 
z roszczeniem jest wykazanie zakresu odpowiedzialności osoby, do której kieruje żądanie. Uzasadnio-
ne jest poinformowanie wskazanych instytucji o zaginięciu osoby, która zaciągnęła zobowiąza-
nie, jednakże zazwyczaj nie powoduje to wstrzymania podejmowanych przez te instytucje działań ani 
procedury mającej na celu odzyskanie wierzytelności. Należy pamiętać, że od momentu wymagalno-
ści roszczenia (czyli chwili, gdy dłużnik zostaje wezwany do świadczenia) aż do złożenia sprawy w są-
dzie a następnie ewentualnego postępowania egzekucyjnego, może upłynąć dużo czasu. Ponieważ 
sprawy związane z odpowiedzialnością za długi mają indywidualny charakter i sposób procedowania 
zależny jest od określonego stanu faktycznego, przedstawianie ogólnych, uniwersalnych sposobów 
postępowania jest bezcelowe, natomiast z całą pewnością warto starać się zgromadzić jak najwięcej 
informacji dotyczących zadłużenia. 

3. Ustanie małżeństwa, separacja 

Na podstawie obowiązujących przepisów możliwe jest przeprowadzenie zarówno rozwodu jak i se-
paracji z zaginionym, przy czym obecność osoby zaginionej nie jest do tego konieczna. 

jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może 
żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Powództwo ze stosunku małżeństwa wy-
tacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, 
jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku 
takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej pod-
stawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. 

w pozwie o rozwód należy wykazać, że doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między 
małżonkami. Przesłankami uzasadniającymi orzeczenie rozwodu jest ustanie więzi zarówno w sfe-
rze duchowej, fizycznej jak i gospodarczej. do rozkładu pożycia może dojść wskutek nieobecności 
małżonka spowodowanej jego zaginięciem. Należy wskazać wszystkie przyczyny i okoliczności 
uzasadniające orzeczenie rozwodu. Do pozwu należy dołączyć zaświadczenie z policji o zgłoszeniu 
zaginięcia i o prowadzonych poszukiwaniach. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga nie 
tylko o ustaniu małżeństwa ale i o sposobie sprawowania władzy rodzicielskiej nad wspólnym ma-
łoletnim dzieckiem obojga małżonków, o tym w jakiej wysokości każdy z małżonków obowiązany jest 
do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka oraz przy którym z rodziców dziecko będzie 
miało każdorazowe miejsce zamieszkania, a także jak mają wyglądać wzajemne kontakty rodziców 
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z dzieckiem. W wypadku zaginięcia jednego z małżonków sąd może powierzyć wykonywanie władzy 
rodzicielskiej drugiemu z rodziców pozbawiając lub zawieszając władzę rodzicielską zaginionego ro-
dzica. 

Wszczęcie procedury uznania za zmarłego powoduje, że ewentualne postępowanie rozwodowe jest 
w zasadzie bezprzedmiotowe, ponieważ w razie uznania jednego z małżonków za zmarłego domnie-
mywa się, że małżeństwo ustało z chwilą, która w orzeczeniu o uznaniu tego małżonka za zmarłego 
została oznaczona jako chwila jego śmierci. 

Analogicznie do sprawy rozwodowej małżonek zaginionego może przeprowadzić sprawę o separację. 
W przypadku separacji rozkład pożycia małżeńskiego nie wykazuje jeszcze cech trwałości, co umoż-
liwia małżonkom ewentualny powrót do wspólnego pożycia przy zachowaniu węzła małżeńskiego. 

4. alimenty, pomoc osobom uprawnionym do alimentów 

w sytuacji, gdy osoba zaginiona pozostawiła dziecko, rodzic sprawujący bezpośrednią opiekę 
może żądać alimentów na rzecz nieletniego składając odrębny pozew o alimenty lub wniosko-
wać o ich zasądzenie w pozwie rozwodowym, przy czym okoliczność pozostawania w związku 
małżeńskim nie ma wpływu na możliwość ubiegania się o alimenty. 

Żądając alimentów, należy podać podstawowe informacje dotyczące dziecka, wskazać żądaną, mie-
sięczną wysokość alimentów i uzasadnić swoje żądanie. w pozwie należy podać informacje doty-
czące wydatków ponoszonych na dziecko, jego indywidualnych potrzeb oraz wysokość swoich 
dochodów. Informacje te należy potwierdzić załącznikami w postaci odpisu aktu małżeństwa, odpisu 
aktu urodzenia dziecka, rachunków związanych z jego utrzymaniem, oraz zaświadczeniem o uzyski-
wanych dochodach. 

Małżonek zaginionego, wychowujący dziecko, będąc w trudnej sytuacji materialnej powinien pamię-
tać, że obowiązek utrzymania, a także wychowania obciąża również krewnych w linii prostej 
– czyli dziadków dziecka. Dopuszczalna jest zatem sytuacja wystąpienia z roszczeniem o alimenty 
przeciwko rodzicom ojca lub matki dziecka. Jednak w takiej sytuacji osoba dochodząca alimentów 
musi wykazać w pozwie, że dziecko żyje w niedostatku. Należy zauważyć, że nie ma jednoznacznej 
definicji pojęcia niedostatku – przyjmuje się, że z niedostatkiem mamy do czynienia, kiedy nie ma 
możliwości zaspokojenia dziecku jego usprawiedliwionych potrzeb.

w sytuacji, kiedy nie można uzyskać alimentów od zaginionego ani od rodziców zaginionego, 
można ubiegać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 
z późn. zm.). 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 
18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez 
nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawno-
ści - bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł*. Świadczenia z funduszu alimen-
tacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł*. 

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio 

* Stan prawny na wrzesień 2012 r.
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na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek składa się w urzędzie 
gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. 

Wniosek powinien zawierać:

1. dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer 
NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobi-
stego lub paszportu;

2. oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu 
informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi 
alimentacyjnemu;

3. oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicz-
nej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji.

Do wniosku należy dołączyć również wymagane w ustawie zaświadczenia. Dłużnik alimentacyjny jest 
zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypła-
conych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. 

W sytuacji, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów przebywa za granicą, możliwe jest docho-
dzenie roszczeń alimentacyjnych na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 44/2001 
z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania 
w sprawach cywilnych i handlowych. Przepisy Rozporządzenia stosuje się w odniesieniu do dłużników 
przebywających w jednym z państw Unii Europejskiej. Orzeczenia wydane w jednym Państwie Człon-
kowskim są uznawane w innych Państwach Członkowskich bez potrzeby przeprowadzania specjal-
nego dodatkowego postępowania. Orzeczenia wydane w jednym Państwie Członkowskim i w tym 
Państwie wykonalne będą wykonywane w innym Państwie Członkowskim, jeżeli ich wykonalność 
w nim zostanie stwierdzona na wniosek uprawnionego. Wniosek składa się do sądu albo innego wła-
ściwego organu. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny przebywa w innym państwie niż państwo 
Unii Europejskiej, możliwe jest przeprowadzenie procedury w trybie Konwencji nowojorskiej o docho-
dzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą. Stronami konwencji jest około 60 państw. Do wszczęcia 
postępowania niezbędne jest złożenie wniosku w Sądzie Okręgowym wraz z dokumentacją. Kolejne 
czynności w sprawie podejmuje Sąd. 

5. Kurator dla ochrony praw osoby, która z powodu nieobecności 
nie może prowadzić swoich spraw

Dla ochrony praw osoby, która z powodu nieobecności nie może prowadzić swoich spraw, a nie ma 
pełnomocnika, ustanawia się kuratora – zgodnie z art. 184 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jako 
osobę nieobecną w rozumieniu prawa rodzinnego i opiekuńczego traktuje się też osobę zaginioną. 

Kuratora dla osoby nieobecnej (tzw. kurator absentis) sąd ustanawia dla ochrony jej praw, za-
równo o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym. Wszczęcie postępowania o ustanowie-
nie kuratora dla osoby nieobecnej, następuje wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek 
może złożyć każdy zainteresowany, w tym osoby trzecie, które mają zamiar realizować swoje prawa 
wynikające ze stosunków prawnych z nieobecnym, z jednoczesnym wskazaniem osoby kuratora. 
Najlepiej, żeby kuratorem była osoba bliska, której zależy na zabezpieczeniu majątku zaginionego. 
Wniosek należy złożyć do sądu opiekuńczego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania osoby 
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zaginionej. Obowiązki kuratora nie zostały szczegółowo określone, podstawowym obowiązkiem jest 
podjęcie starań w celu ustalenia miejsca pobytu osoby nieobecnej i zawiadomienie o stanie jej spraw. 
we wniosku o ustanowienie kuratora można określić zakres spraw, którymi kurator ma się za-
jąć, bądź też wystąpić o przyznanie ogólnej kompetencji do prowadzenia spraw zaginionego. 
Kurator musi przedstawiać sądowi sprawozdania ze sprawowanej opieki nad majątkiem i z podejmo-
wanych czynności. Sąd może wezwać osobę pełniącą obowiązki kuratora do przedstawienia różnego 
rodzaju dokumentów, np. wyciągu z konta, umowy najmu mieszkania itp. Kurator na podstawie po-
stanowienia sądu może podjąć czynności związane ze sprawami, w których obowiązują ogranicze-
nia wynikające z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej oraz ochrony danych osobowych min. 
dysponowanie rachunkiem bankowym zaginionego, zmiana lub rozwiązanie umowy o świadczenie 
usług telekomunikacyjnych itp. 

Kuratora ustanawianego na podstawie art. 184 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie należy 
mylić z kuratorem do doręczeń pism procesowych ustanawianym na podstawie art. 143 Kodeksu 
postępowania cywilnego. Kurator „do doręczeń” odbiera jedynie pisma procesowe dla strony postę-
powania, której miejsce pobytu nie jest znane i podejmuje działania na jej rzecz w konkretnym po-
stępowaniu. Ustanawia go sąd orzekający w danej sprawie, na wniosek drugiej strony postępowania. 
Wniosek taki może być złożony w piśmie inicjującym postępowanie. Instytucja kuratora „do doręczeń” 
pozwala prowadzić postępowanie pomimo nieobecności zaginionego. Kurator „do doręczeń” pełni 
rolę wyłącznie procesową i tylko na użytek postępowania w konkretnej sprawie (np. o alimenty). Jeżeli 
sąd ustanowi kuratora dla nieobecnego, zbędne jest ustanawianie kuratora do doręczeń. 

6. sprawowanie władzy rodzicielskiej, porwanie rodzicielskie

Ogólna zasada stanowi, że dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską, a wła-
dza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. 

W związku z nieobecnością jednego z rodziców spowodowaną zaginięciem, pojawia się problem bra-
ku możliwości uzyskania jego zgody w istotnych sprawach dotyczących dziecka – na przykład gdy po-
trzebna jest zgoda obojga rodziców na leczenie, wyjazd dziecka za granicę albo na wyrobienie dziec-
ku paszportu lub dowodu osobistego. Taką zgodę może wydać sąd na wniosek drugiego rodzica. 

Sąd opiekuńczy może również orzec o zawieszeniu władzy rodzicielskiej, kiedy występuje przemi-
jająca przeszkoda w jej wykonywaniu. W trakcie zawieszenia władzy rodzicielskiej jednego rodzica, 
drugi z rodziców sprawuje ją samodzielnie – sam decyduje o istotnych sprawach dziecka i w tym 
zakresie nie musi zwracać się do sądu opiekuńczego. 

W przypadku, kiedy np. potrzebny jest dziecku paszport, należy złożyć do sądu opiekuńczego wnio-
sek o udzielenie przez sąd zgody na wyrobienie paszportu. Do wniosku należy dołączyć zaświadcze-
nie z policji o zgłoszeniu zaginięcia. Wniosek należy uzasadnić, powołując się przede wszystkim na 
fakt zaginięcia drugiego rodzica i związany z tym brak możliwości uzyskania jego zgody na dokona-
nie czynności. Następnie orzeczenie sądu należy dołączyć do wniosku o wydanie paszportu. Katalog 
spraw, w których można zwrócić się do sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie konkretnej 
czynności pozostaje w zasadzie otwarty, ponieważ nie sposób przewidzieć różnorodnych sytuacji ży-
ciowych dziecka. 

jeżeli rodzic zabiera dziecko bez porozumienia z drugim rodzicem, nie podając żadnych infor-
macji o miejscu pobytu dziecka oraz o tym, na jaki czas je zabiera, taka sytuacja określana jest 
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jako tzw. porwanie rodzicielskie. Przyczyny porwań rodzicielskich są różne – najczęściej jest to wy-
nik braku porozumienia między rodzicami, wzajemne utrudnianie kontaktów z dzieckiem itp. Zasad-
nicze znaczenie dla dokonania oceny sytuacji prawnej porwania rodzicielskiego ma to, jak określony 
został sposób sprawowania władzy rodzicielskiej przez rodziców – czy np. w odniesieniu do któregoś 
z nich władza ta jest ograniczona lub czy któreś z rodziców jest tej władzy pozbawione, przy 
którym z rodziców dziecko ma miejsce zamieszkania i czy w ogóle wzajemne relacje rodziców 
i dziecka zostały uregulowane odpowiednim orzeczeniem sądu. 

W przypadku zgłoszenia porwania rodzicielskiego prawnicy Fundacji ITAKA udzielają niezbędnych 
informacji i pomagają w przygotowaniu pism inicjujących postępowanie mające na celu uregulowa-
nie sytuacji prawnej dziecka, np. wniosku o ograniczenie/pozbawianie władzy rodzicielskiej, wniosku 
o  wydanie dziecka, pozwu rozwodowego, a także udzielają pomocy w działaniach prowadzonych 
w trybie Konwencji Haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. 

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się treścią broszury Fundacji ITAKA „Kiedy rodzic porwał 
dziecko” – do pobrania ze strony Fundacji www.zaginieni.pl.

7. miejsce zameldowania, miejsce zamieszkania

Zdarza się, że meldunek zaginionego utrudnia lub wręcz uniemożliwia dokonanie niektórych czyn-
ności, np. zameldowanie zaginionego w mieszkaniu własnościowym przeznaczonym na sprzedaż 
powoduje, że potencjalni nabywcy mieszkania ostatecznie rezygnują z kupna, mając na uwadze fakt, 
że w mieszkaniu teoretycznie ma prawo zamieszkiwać obca osoba. Podobnie jeżeli chodzi o zameldo-
wanie zaginionego np. w mieszkaniu komunalnym – fakt teoretycznego przebywania w takim miesz-
kaniu kolejnej osoby często ma wpływ na wysokość czynszu a także na koszty wynikające z użytko-
wania mieszkania. 

Przepisy dotyczące zameldowania w czasach wzmożonej migracji ludności są nieco archaiczne, jed-
nakże cały czas obowiązują i w zasadzie każdy obowiązany jest do ich przestrzegania. 

osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy 
doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem 
czwartej doby, licząc od dnia przybycia.

osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, 
jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe 
miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Oczywiste jest, że osoba zaginiona nie jest w stanie samodzielnie się wymeldować, jednakże możliwie 
jest przeprowadzenie procedury wymeldowania takiej osoby. W tym celu należy złożyć wniosek 
o wymeldowanie do wydziału gminy właściwego do spraw meldunków i ewidencji ludności. Upoważ-
nieni pracownicy gminy przeprowadzą postępowanie, w wyniku którego zostanie wydana decyzja 
orzekająca o wymeldowaniu osoby z dotychczasowego miejsca zameldowania. 

Od pojęcia miejsca zameldowania należy odróżnić miejsce zamieszkania, które jest pojęciem z zakre-
su prawa cywilnego. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta 
przebywa z zamiarem stałego pobytu. Pojęcie miejsca zamieszkania istotne jest np. przy ustalaniu 
właściwości sądu w sprawach cywilnych. 
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8.  stosunek pracy zaginionego, praca wykonywana przez zagi-
nionego na podstawie umowy cywilnoprawnej, działalność 
gospodarcza prowadzona przez zaginionego

Zaginięcie osoby powoduje, że z oczywistych powodów nie może ona świadczyć pracy na podsta-
wie zawartej umowy o pracę. Problematyczne jest co należy w takiej sytuacji zrobić i z jakimi konse-
kwencjami trzeba się liczyć. najrozsądniejszym rozwiązaniem jest poinformowanie pracodawcy 
o zaginięciu. Nieobecność w pracy spowodowana zaginięciem nie powinna być traktowana jako 
nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. Z całą pewnością pracodawca osoby zaginionej nie po-
winien rozwiązywać umowy o pracę z winy pracownika, a zaginięcie traktować np. jako ciężkie 
naruszenie obowiązków pracowniczych. Dopiero usprawiedliwiona nieobecność pracownika prze-
kraczająca 1 miesiąc uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę bez zachowania 
okresu wypowiedzenia. Jeżeli osoba zaginiona zgłosi swój powrót do pracy w okresie 6 miesięcy od 
rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, pracodawca powinien w miarę możliwości ponow-
nie zatrudnić takiego pracownika. 

Praca wykonywana na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło) nie 
jest objęta przepisami kodeksu pracy, a co za tym idzie – podmiot zawierający taką umowę nie 
ma obowiązku zachowywania terminów określonych w Kodeksie pracy dotyczących rozwiązywania 
umów jak i pozostałych przepisów odnoszących się do sposobu wypowiadania umowy i dochodzenia 
związanych z tym roszczeń, ponieważ w przypadku zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzieło 
prawa i obowiązki stron określa sama umowa. Powoduje to, że zasadnicze znaczenie dla sytuacji 
osoby zaginionej, która przed zaginięciem była stroną umowy cywilnoprawnej, mają zapisy tej umo-
wy.

Wykonywanie ewidencjonowanej działalności gospodarczej przez osobę zaginioną, jak i fakt pozosta-
wania przez taką osobę np. w spółce cywilnej, powoduje powstanie różnych zobowiązań, m.in. w sfe-
rze publicznoprawnej takich, jak odprowadzanie składek do ZUS, podatków do Urzędu Skarbowego 
jak również realizacji zobowiązań wynikających z uczestnictwa w spółce cywilnej np. w zakresie rozli-
czeń pomiędzy wspólnikami itp. w takim przypadku również należy bezwzględnie powiadomić 
wszystkie instytucje z którymi zaginiony prowadził rozliczenia z tytułu zobowiązań publicz-
noprawnych. Możliwe jest dalsze podejmowanie bieżących działań związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej zaginionego pomimo jego nieobecności, np. poprzez złożenie wniosku o 
ustanowienie kuratora (o którym mowa powyżej).

9. Koszty i opłaty sądowe 

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. 

Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlega-
jące opłacie lub powodujące wydatki. Opłacie podlega pismo, jeżeli przepis ustawy przewiduje jej 
pobranie. Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. Niektóre kate-
gorie spraw powodują, że strona dochodząca roszczeń jest zwolniona od ponoszenia kosztów z mocy 
ustawy, np. w sprawie o alimenty, osoby ubezwłasnowolnione w sprawach dotyczących ubezwłasno-
wolnienia czy też pracownicy w sprawach z zakresu prawa pracy. W innych przypadkach opłaty mogą 
być znaczne, np. w sprawach o rozwód i separację opłata wynosi 600* złotych. 

* Stan prawny na wrzesień 2012 r.
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W sprawach o prawa majątkowe wysokość opłaty uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu 
(opłata stosunkowa). W sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych 
sprawach o prawa majątkowe pobiera się opłatę stałą. Jeśli natomiast wartości przedmiotu sporu nie 
da się ustalić na samym początku postępowania, sędzia określi opłatę tymczasową. Zasadą jest, że sąd 
wskazuje stronie, jaką opłatę należy wnieść od pisma, i wzywa do jej uiszczenia.

Oprócz opłat do kosztów sądowych wlicza się również wydatki. Obejmują one m.in. zwrot kosztów 
podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów świadków, wynagrodzenie i zwrot kosz-
tów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie 
oraz koszty przeprowadzenia innych dowodów. Na poczet tych wydatków sąd może w pewnych sytu-
acjach nałożyć na stronę postępowania, która zażądała czynności związanej z wydatkami, obowiązek 
złożenia zaliczki. Sąd może także postanowić, że niektóre wydatki obciążać będą tymczasowo – do 
czasu wydania orzeczenia kończącego postępowanie – Skarb Państwa. Do uiszczenia kosztów sądo-
wych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydat-
ki, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Zasadą jest, że koszty sądowe obciążą stronę przegrywającą sprawę, która po uprawomocnieniu się 
orzeczenia ma obowiązek zwrócić drugiej stronie koszty postępowania w kwocie w nim wskazanej.

osoba, która nie jest w stanie samodzielnie ponieść kosztów postępowania, może się ubie-
gać o zwolnienie od kosztów sądowych. W tym celu należy złożyć w sądzie odpowiedni wniosek, 
do którego dołącza się oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść tych kosztów bez uszczerbku 
utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych 
należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa się toczy. Złożenie wnio-
sku do protokołu nie uchyla obowiązku przedstawienia wyżej wymienionego oświadczenia. Wniosek 
o zwolnienie od kosztów sądowych można również zgłosić w piśmie inicjującym postępowanie (w po-
zwie, wniosku). Ostateczną decyzję w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych podejmuje sąd. 
W przypadku postanowienia odmawiającego zwolnienia od kosztów sądowych, stronie wnioskującej 
przysługuje zażalenie. 

Zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu przeciwnikowi (w razie 
przegranej) pozostałych kosztów procesu. 

o pełnomocnika z urzędu, czyli adwokata lub radcę prawnego opłacanego przez skarb Pań-
stwa można starać się wtedy, gdy sąd zwolni nas z kosztów sądowych lub gdy nie mamy obo-
wiązku uiszczenia kosztów z mocy prawa. również osoba niezwolniona przez sąd od kosztów 
sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli złoży oświad-
czenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub 
radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wniosek w tej 
kwestii należy złożyć do sądu prowadzącego daną sprawę. Sąd przyzna pełnomocnika z urzędu, jeśli 
uzna jego udział w sprawie za potrzebny.

10. emerytura i renta zaginionego – wstrzymanie wypłaty świad-
czeń z ZUs

W sytuacji, gdy osoba zaginiona pobierała emeryturę lub rentę, należy powiadomić oddział ZUS o za-
ginięciu. ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia na podstawie art. 134 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 grud-
nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. 2009 Nr 153, poz. 1227 
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z późn. zm.), zgodnie z którym wypłatę świadczeń wstrzymuje się, jeżeli świadczenia nie mogą być 
doręczone z przyczyn niezależnych od organu rentowego. Jeśli świadczenie jest nadal pobierane (np. 
jest wpłacane na konto, z którego korzysta rodzina, albo doręczane bliskiej osobie upoważnionej do 
jego odbierania), należy liczyć się z możliwością zażądania przez ZUs zwrotu tak zwanych niena-
leżnych świadczeń wraz z odsetkami ustawowymi nawet do trzech lat wstecz. ZUS może jednak 
zmniejszyć, zawiesić lub nawet odstąpić, w całości lub części, od żądania zwrotu już pobranych nie-
należnych świadczeń. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem o zmianę decyzji 
nakazującej zwrot tych świadczeń.

W przypadku odnalezienia zaginionego uprawnionego do któregoś ze świadczeń należy zwrócić się 
do ZUS o wznowienie wypłaty świadczeń. W razie śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenia 
określone ustawą, świadczenia należne jej do dnia śmierci wypłaca się małżonkowi, dzieciom, z który-
mi prowadziła wspólne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku - małżonkowi i dzieciom, z którymi 
osoba ta nie prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego, a w razie ich braku - innym członkom 
rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawała ta osoba. 

11. Pomoc finansowa ze strony państwa

Bardzo często zaginięcie jednego z rodziców powoduje pogorszenie sytuacji materialnej całej rodziny, 
a przede wszystkim dzieci. takie rodziny w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej mogą 
się starać o uzyskanie pomocy finansowej ze strony państwa m.in. w formie zasiłku rodzinnego 
oraz dodatków do tego zasiłku.

Świadczeniami rodzinnymi są:

1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne;

3. jednorazowa zapomoga wypłacana przez gminy z tytułu urodzenia dziecka;

4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

1. urodzenia dziecka;

2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

3. samotnego wychowywania dziecka;

4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

6. rozpoczęcia roku szkolnego;

7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

inną formą pomocy, o którą mogą się starać rodziny osoby zaginionej, są świadczenia z pomo-
cy społecznej. Ośrodki pomocy społecznej w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 
12 marca 2004 r. (Dz. U. 2009 Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) udzielają pomocy osobom i rodzinom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 
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Świadczeniami z pomocy społecznej są świadczenia pieniężne (m.in.: zasiłek stały, zasiłek okresowy, 
zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, po-
moc dla rodzin zastępczych itd.) i świadczenia niepieniężne (m.in. praca socjalna, bilet kredytowany, 
składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne, pomoc rzeczowa, w tym 
na ekonomiczne usamodzielnienie, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja 
kryzysowa, schronienie, posiłek itd.)

Zachęcamy do kontaktów z ośrodkami pomocy społecznej, które działają w każdej gminie (mieście). 
Ich aktualna lista wraz z danymi kontaktowymi znajduje się na stronie internetowej www.ops.pl.

Rodzina osoby zaginionej nie może się starać o uzyskanie renty rodzinnej po zaginionym do czasu 
uznania go za zmarłego. Ewentualnym rozwiązaniem jest ubieganie się o emeryturę lub rentę przy-
znawaną w szczególnym trybie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Ubezpieczonym oraz pozostałym po nich członkom rodziny, którzy wskutek szczególnych okolicz-
ności nie spełniają warunków wymaganych w ustawie do uzyskania prawa do emerytury lub renty, 
nie mogą - ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek - podjąć pracy lub działalności 
objętej ubezpieczeniem społecznym i nie mają niezbędnych środków utrzymania, Prezes Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych może przyznać w drodze wyjątku świadczenia w wysokości nieprzekra-
czającej odpowiednich świadczeń przewidzianych w ustawie. Prezes Rady Ministrów w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach może przyznać emeryturę lub rentę na warunkach i w wysokości innej 
niż określone w ustawie. Wskazane świadczenia finansowane są z budżetu państwa.

Możliwość uzyskania konkretnej pomocy ze strony państwa uzależniona jest od indywidualnej, nie-
kiedy bardzo skomplikowanej sytuacji osób ubiegających się o tę pomoc. Dlatego też Fundacja ITAKA 
oferuje szeroko rozumiane poradnictwo socjalne. 



26

ZAGADNIENIA PRAWNE ZWIĄZANE Z ODNALEZIENIEM OSOBY ZAGINIONEJ

iV

ZaGadnienia Prawne ZwiĄZane  
Z odnaLeZieniem osoBY ZaGinionej 

Zdecydowana większość spraw zaginięcia zostaje wyjaśnionych, niestety z różnym skutkiem. W wielu 
przypadkach odnaleziona osoba szczęśliwie wraca do domu . Często jednak przyczyną zaginięcia jest 
np. postępująca choroba psychiczna lub fakt popełnienia przez zaginionego przestępstwa, zdarza się 
również, że zaginięcie osoby kończy się jej śmiercią. 

1. Postępowanie karne, pomoc konsularna

W sytuacji, gdy osoba zaginiona popełnia przestępstwo i w związku z popełnionym przestępstwem 
prowadzone jest postępowanie przygotowawcze a następnie sądowe, warto pamiętać o kilku pod-
stawowych zasadach postępowania karnego, jednocześnie mając na uwadze ustanowienie obrońcy 
w osobie fachowego pełnomocnika jakim jest adwokat, oczywiście w zależności od rodzaju spawy, 
możliwości finansowych oraz zasadności korzystania z takiej pomocy. 

oskarżony ma prawo ustanowienia obrońcy. Oskarżony tymczasowo aresztowany może porozu-
miewać się ze swym obrońcą podczas nieobecności innych osób oraz korespondencyjnie. oskarżo-
ny nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów na 
swoją niekorzyść. oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może żądać, aby mu wyznaczono 
obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony 
bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.

W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli:

1. jest nieletni,

2. jest głuchy, niemy lub niewidomy,

3. zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności.

Oskarżony musi mieć obrońcę również wtedy, gdy sąd uzna to za niezbędne ze względu na okolicz-
ności utrudniające obronę. Oskarżony musi mieć obrońcę w postępowaniu przed sądem okręgowym 
jako sądem pierwszej instancji, jeżeli zarzucono mu zbrodnię lub jest pozbawiony wolności.

w przypadku odnalezienia osoby zaginionej za granicą, warto rozważyć skorzystanie z pomocy 
konsularnej, określonej w ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o wykonywaniu funkcji konsulów Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 z późn. zm.). Podstawowym obowiązkiem konsula 
jest ochrona praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli. Konsul, o ile nie zabrania tego 
prawo państwa przyjmującego, z urzędu podejmuje przed sądami lub innymi władzami tego państwa 
czynności niezbędne dla ochrony praw i interesów obywateli polskich, jeżeli z powodu nieobecności 
lub innej ważnej przyczyny nie mogą oni w odpowiednim czasie bronić swoich praw i interesów ani 
nie ustanowili pełnomocników. O podjęciu tych czynności konsul zawiadamia niezwłocznie osobę 
zainteresowaną. Konsul, za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych i na podstawie udzie-
lonego pełnomocnictwa, może zastępować lub zapewniać zastępstwo obywateli polskich przed są-
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dami i innymi organami państwa przyjmującego w celu ochrony praw i interesów reprezentowanych 
osób, o ile nie zabrania tego prawo państwa przyjmującego. Przyjęcie pełnomocnictwa konsul może 
uzależnić od dostarczenia dokumentów oraz wskazania innych dowodów i okoliczności potwierdza-
jących istnienie wymagających ochrony praw i interesów obywatela polskiego, a ponadto od złożenia 
na piśmie zobowiązania do pokrycia poniesionych kosztów. Konsul czuwa, aby obywatele polscy 
zatrzymani, aresztowani lub w inny sposób pozbawieni wolności w państwie przyjmującym 
mieli zapewnioną ochronę prawną i traktowanie zgodne z prawem tego państwa oraz z pra-
wem i zwyczajami międzynarodowymi. W szczególności może podejmować następujące działania:

1. zwracać się do sądów i innych organów państwa przyjmującego o udzielenie informacji o przy-
czynach zatrzymania, aresztowania lub pozbawienia wolności w inny sposób, a zwłaszcza o za-
rzutach stawianych tym obywatelom;

2. odwiedzać tych obywateli oraz porozumiewać się z nimi w inny sposób;

3. na wniosek obywatela ułatwiać mu porozumiewanie się z rodziną i innymi osobami bliskimi.

Ponadto konsul:

1.  wydaje obywatelom polskim paszporty lub inne dokumenty uprawniające do przekraczania gra-
nicy, wznawia ich ważność, dokonuje w nich zmian oraz je unieważnia;

2. udziela wiz;

3. wydaje zastępcze dokumenty podróży obywatelom innych państw oraz udziela wiz uprawniają-
cych do wjazdu do innych państw;

4. wydaje zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego;

5. rozpatruje wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji o odmowie wydania wizy Schen-
gen lub wizy krajowej.

jeżeli w państwie, w którym osoba zaginiona zostaje odnaleziona, nie ma polskiego przedsta-
wicielstwa dyplomatycznego, można zwrócić się o pomoc do dowolnego przedstawicielstwa 
dyplomatycznego państwa należącego do Unii europejskiej. 

2. Przymusowe leczenie, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego 

Zaginięcie osoby może być spowodowane jej chorobą psychiczną. Zagadnienia związane z ochro-
ną zdrowia psychicznego zawiera ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 
(Dz. U. 2001, Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.). Zasadniczym problemem związanym z postępowaniem 
z osobami dotkniętymi chorobą psychiczną jest często odmowa poddaniu się przez nie leczeniu lub 
terapii, nawet w sytuacji, gdy jest to uzasadnione wskazaniami medycznymi. Na podstawie przepi-
sów cytowanej ustawy osoba, której zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psy-
chicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, 
bądź nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, może być poddana ba-
daniu psychiatrycznemu również bez jej zgody, a osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona 
całkowicie - także bez zgody jej przedstawiciela ustawowego. W takim przypadku dopuszcza się 
również możliwość zastosowania środków przymusu bezpośredniego. Osoba, której dotychczasowe 
zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych zagraża bezpośrednio swojemu ży-
ciu albo życiu lub zdrowiu innych osób, a zachodzą wątpliwości, czy jest ona chora psychicznie, może 
być przyjęta bez jej zgody do szpitala w celu wyjaśnienia tych wątpliwości. Osoba chora psychicznie 
może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody tylko wtedy, gdy jej dotychczasowe 
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zachowanie wskazuje na to, że z powodu tej choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo ży-
ciu lub zdrowiu innych osób. Do szpitala psychiatrycznego może być również przyjęta, bez jej zgody, 
osoba chora psychicznie:

1. której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znacz-
ne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego, bądź

2. która jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a uza-
sadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej 
stanu zdrowia.

ostateczną decyzję w przedmiocie umieszczenia osoby w szpitalu psychiatrycznym bez jej zgo-
dy podejmuje sąd opiekuńczy. 

Osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do 
pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby umieszczonej w szpitalu 
psychiatrycznym przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub 
faktycznemu.

Osoby, o których mowa powyżej, mają prawo w szczególności do:

1. przekazania ustnych i pisemnych skarg dotyczących naruszenia praw osoby umieszczonej 
w szpitalu;

2. spotkania z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w warunkach zapewniających 
swobodę wypowiedzi, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby;

3. uzyskania informacji o rozstrzygnięciu zgłoszonej sprawy.

Ochrona praw osoby umieszczonej w szpitalu psychiatrycznym należy do zadań rzeczników Praw 
Pacjenta szpitala Psychiatrycznego.

Osoba przebywająca w szpitalu psychiatrycznym nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdro-
wotnego. 

3. Ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe 

W sytuacji, gdy w przypadku odnalezienia osoba zaginiona cierpi na schorzenie psychiatryczne, któ-
re uniemożliwia jej samodzielną egzystencję i podejmowanie racjonalnych decyzji, możliwe jest jej 
ubezwłasnowolnienie.

osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wsku-
tek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicz-
nych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępo-
waniem. dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on 
jeszcze pod władzą rodzicielską.

osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, 
niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pi-
jaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, 
lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw. dla osoby ubezwłasnowolnionej częścio-
wo ustanawia się kuratelę.
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Sprawy o ubezwłasnowolnienie należą do właściwości sądów okręgowych, które rozpoznają je w skła-
dzie trzech sędziów zawodowych. W sprawach tych właściwy jest sąd miejsca zamieszkania osoby, któ-
rej dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, a w braku miejsca zamieszkania - sąd miejsca jej pobytu. 

wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić:

1. małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;

2. jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo;

3. jej przedstawiciel ustawowy.

Jeżeli według wniosku ubezwłasnowolnienie ma być orzeczone z powodu choroby psychicznej lub 
niedorozwoju umysłowego, sąd przed zarządzeniem doręczenia wniosku zażąda, w wyznaczonym 
terminie, przedstawienia świadectwa lekarskiego wydanego przez lekarza psychiatrę o stanie psy-
chicznym osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, lub opinii psychologa o stopniu 
niepełnosprawności umysłowej tej osoby. Jeżeli ubezwłasnowolnienie ma nastąpić z powodu pijań-
stwa, sąd żąda także przedstawienia zaświadczenia poradni przeciwalkoholowej, a jeżeli ubezwła-
snowolnienie ma nastąpić z powodu narkomanii - zaświadczenia z poradni leczenia uzależnień. Sąd 
odrzuca wniosek o ubezwłasnowolnienie, jeżeli treść wniosku lub dołączone do wniosku dokumenty 
nie uprawdopodobniają istnienia choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub występowania 
innego rodzaju zaburzeń psychicznych osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie albo 
w razie niezłożenia żądanego świadectwa, opinii lub zaświadczenia, chyba że złożenie takich doku-
mentów nie jest możliwe. Osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, musi być zbadana 
przez biegłego lekarza psychiatrę lub neurologa, a także psychologa. Opinia biegłego oprócz oceny 
stanu zdrowia psychicznego lub zaburzeń psychicznych albo rozwoju umysłowego osoby, której do-
tyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, powinna zawierać umotywowaną ocenę zakresu jej zdolności 
do samodzielnego kierowania swoim postępowaniem i prowadzenia swoich spraw, uwzględniającą 
postępowanie i zachowanie się tej osoby. Postępowanie dowodowe powinno ustalić przede wszyst-
kim stan zdrowia, sytuację osobistą, zawodową i majątkową osoby, której dotyczy wniosek o ubezwła-
snowolnienie, rodzaj spraw wymagających prowadzenia przez tę osobę oraz sposób zaspokajania jej 
potrzeb życiowych. W postanowieniu o ubezwłasnowolnieniu sąd orzeka, czy ubezwłasnowolnienie 
jest całkowite, czy też częściowe i z jakiego powodu zostaje orzeczone.

4. sprowadzenie zwłok z zagranicy 

W przypadku zgonu osoby zaginionej za granicą w celu zorganizowania pogrzebu na terytorium RP 
niezbędne jest sprowadzenie zwłok z zagranicy. O ile nie jest to szczególnie skomplikowana procedu-
ra, (w załatwianiu formalności często pośredniczą wyspecjalizowane firmy), to z całą pewnością jest 
to procedura kosztowna. Kwestie dotyczące procedury sprowadzenia zwłok i szczątków z zagranicy 
zostały uregulowane w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. 
U. 2011 Nr 118, poz. 687 z późn. zm.). 

Na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania należy uzyskać:

1. pozwolenie starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki i szczątki mają być 
pochowane; pozwolenie jest wydawane po porozumieniu z właściwym państwowym powiato-
wym inspektorem sanitarnym;

2. zaświadczenie polskiego konsula, wydane po przedstawieniu pozwolenia, o którym mowa 
w pkt 1, stwierdzające, że zwłoki i szczątki mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej.
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Pozwolenia i zaświadczenia są wydawane na wniosek małżonka, krewnych lub powinowatych, 
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwole-
nia albo zaświadczenia.

5. ekshumacja zwłok 

W przypadku znalezienia zwłok NN zdarza się, że zwłoki te zostają stosunkowo szybko pochowane, 
często np. przed przeprowadzeniem badań porównawczych DNA. Rodzina osoby, która już została 
pochowana, ma prawo wystąpienia o przeprowadzenie ekshumacji, a następnie zorganizowania po-
grzebu i pochowania zwłok w miejscu przez siebie wybranym. 

ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

1. na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właści-
wego inspektora sanitarnego;

2. na zarządzenie prokuratora lub sądu;

3. na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza 
na inny cel.

Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia; prze-
prowadza się ją we wczesnych godzinach rannych. O zamierzonej ekshumacji należy zawiadomić wła-
ściwego powiatowego lub portowego inspektora sanitarnego, który:

1. wykonuje nadzór nad ekshumacją oraz

2. może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie niż określony powyżej, przy zachowaniu 
ustalonych przez niego środków ostrożności.

Zwłoki ekshumowane przed upływem okresu mineralizacji wydobywa się wraz z trumną, którą bez 
otwierania umieszcza się, na czas przewozu na obszarze państwa, w skrzyni szczelnie wybitej blachą. 
Na miejscu ponownego pochowania trumnę wydobywa się ze skrzyni i chowa się bezzwłocznie na 
cmentarzu bez jej otwierania.

6.  Postępowanie spadkowe 

Jeżeli osoba zaginiona zmarła i pozostawiła spadek, małżonek, dzieci i rodzice mogą po zmarłym za-
ginionym dziedziczyć. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Na gruncie prawa polskiego 
możliwe są dwa rodzaje dziedziczenia: testamentowe i ustawowe. 

do dziedziczenia testamentowego, jak sama nazwa wskazuje, dochodzi na podstawie testa-
mentu. 

dziedziczenie ustawowe jest nieco bardziej skomplikowane i uzależnione od kręgu osób zdolnych 
do dziedziczenia, przyporządkowanych do poszczególnych grup.

 w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżo-
nek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być 
mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, 
udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten 
stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.
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w braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. 
Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi 
jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki 
spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku. 

w braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach 
równych. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który 
by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z ro-
dzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który 
by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które do-
tyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia 
spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczące-
go w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.

Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi 
rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku. w braku zstępnych spadkodawcy, jego ro-
dziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.

w braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy 
cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy; dziedziczą oni w częściach równych. Jeżeli któreś 
z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przy-
pada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału spadku 
między zstępnych spadkodawcy. W braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spad-
ku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.

w braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek 
przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodzi-
ców nie dożyło chwili otwarcia spadku.

w braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych 
do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spad-
kodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy 
w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znaj-
dowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie pro-
ste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwen-
tarza), bądź też spadek odrzucić.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od 
dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadko-
biercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadko-
biercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje 
podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadko-
biercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

7.  Zasiłek pogrzebowy 

Jest to świadczenie umożliwiające odzyskanie poniesionych kosztów pogrzebu. Zgodnie z ustawą 
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z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zasiłek pogrze-
bowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu jak również pracodawcy, domowi pomocy 
społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły 
koszty pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4.000 zł. Prawo do zasiłku po-
grzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy 
od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek po-
grzebowy w terminie 12 miesięcy było niemożliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok 
lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby 
uprawnionej, prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrze-
bu. Dokumentem potwierdzającym powyższe okoliczności lub przyczyny, jest zaświadczenie policji 
lub prokuratury, odpis zupełny aktu zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający zaistnienie 
okoliczności lub przyczyn uniemożliwiających zgłoszenie wniosku.
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V

ZaGadnienia Prawne dotYcZĄce  
sYtUacji, GdY ZaGioneGo nie Udaje siĘ 

odnaLeŹĆ  

1. Uznanie za zmarłego

Istnieje prawna możliwość uznania osoby zaginionej za zmarłą na podstawie orzeczenia sądu. Prze-
słanką, umożliwiającą sądowi wydanie takiego orzeczenia, jest upływ odpowiednio długiego czasu od 
momentu, w którym według posiadanych informacji osoba zaginiona jeszcze żyła. Uznanie za zmar-
łego jest na ogół możliwe po dziesięciu latach od zaginięcia, jednakże, gdyby w chwili uznania za 
zmarłego zaginiony ukończy lat siedemdziesiąt, wystarczy upływ lat pięciu. 

W sprawach o uznanie za zmarłego co do zasady właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania 
zaginionego. Do zgłoszenia wniosku o uznanie za zmarłego uprawniony jest każdy zainteresowany. 
Wniosek o uznanie za zmarłego można zgłosić nie wcześniej niż na rok przed końcem terminu, po 
upływie którego zaginiony może być uznany za zmarłego. Gdy jednak uznanie za zmarłego może na-
stąpić po upływie roku lub krótszego niż rok terminu od zdarzenia, które uzasadnia prawdopodobień-
stwo śmierci zaginionego, wniosek o uznanie za zmarłego zgłosić można dopiero po upływie tego 
terminu. 

we wniosku należy podać: 

1. imię, nazwisko, wiek, imiona rodziców oraz nazwisko rodowe matki zaginionego;

2. ostatnie znane miejsce zamieszkania lub pobytu zaginionego.

Okoliczności uzasadniające wniosek należy uprawdopodobnić. W postanowieniu o uznaniu za zmar-
łego sąd oznacza dokładną datę, a w miarę możliwości także godzinę domniemanej śmierci zaginio-
nego. Postanowienie to stanowi podstawę do sporządzenia w urzędzie stanu cywilnego aktu zgonu 
osoby uznanej za zmarłą. Należy pamiętać, że sąd ma obowiązek umieszczenia ogłoszenia o wszczęciu 
postępowania w piśmie poczytnym na całym obszarze Państwa i podania publicznie do wiadomo-
ści w miejscu ostatniego zamieszkania zaginionego w sposób na tym obszarze przyjęty. Z uwagi na 
obowiązek zamieszczenia ogłoszenia w piśmie poczytnym na obszarze całego państwa, koszty za-
mieszczenia takiego ogłoszenia są znaczne i często przekraczają kwotę 500 zł. Koszty te obciążają 
wnioskodawcę. 

2. stwierdzenie zgonu

Niezależnie od wniosku o uznanie za zmarłego osoba zainteresowana może w pewnych okoliczno-
ściach złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie zgonu. Różnica między uznaniem za zmarłego a stwier-
dzeniem zgonu polega na tym, że w przypadku uznania za zmarłego nie wiadomo na pewno czy 
osoba zaginiona żyje, czy też zmarła. Natomiast przy stwierdzeniu zgonu wiemy na pewno, że osoba 
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ta nie żyje, ale nie został sporządzony akt zgonu. Wniosek o stwierdzenie zgonu zostanie przez sąd 
uwzględniony, jeżeli śmierć osoby, której zgon ma być sądowo stwierdzony, będzie niewątpliwa, na-
wet jeśli nie odnaleziono zwłok tej osoby (zaginęła np. w katastrofie lotniczej lub podczas powodzi). 
Taki wniosek może być złożony w każdym czasie. Sąd w trakcie postępowania bada wszystkie istot-
ne okoliczności sprawy i w postanowieniu stwierdzającym zgon określa najbardziej prawdopodob-
ną chwilę śmierci tej osoby. Także takie postanowienie jest z prawnego punktu widzenia tożsame ze 
śmiercią danej osoby i wywołuje wszelkie wynikające z niej skutki.



35

INFORMACJE O FUNDACJI ITAKA – CENTRUM POSZUKIWAŃ LUDZI ZAGINIONYCH.

Vi

informacje o fUndacji  itaKa – centrUm 
PosZUKiwaŃ LUdZi ZaGinionYcH.

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych powstała w marcu 1999  r. Jesteśmy or-
ganizacją, która w sposób całościowy zajmuje się problemem zaginięć. Niesiemy bezpłatną pomoc 
zaginionym, ich rodzinom oraz osobom, które są zagrożone zaginięciem. Przyczyny zaginięć mogą 
być różne – choroby, zaburzenia psychiczne, ucieczki z domu, wyjazdy do pracy za granicą, a także 
przestępstwa. Rocznie w Polsce ginie bez wieści około 15 tysięcy ludzi. 

Działania, które podejmują pracownicy i wolontariusze fundacji – obejmują:

1. poszukiwanie osób zaginionych poprzez nagłaśnianie informacji o ich zaginięciu za pomocą In-
ternetu i innych mediów,

2. udzielanie informacji rodzinom osób zaginionych, jak prowadzić poszukiwania,

3. przekazywanie rodzinie napływających informacji o osobie zaginionej, co pomaga ustalić miejsce 
jej pobytu,

4. służenie poradą prawną i wsparciem psychicznym rodzinom osób zaginionych;

5. monitorowanie działań policji w zakresie prowadzonych spraw,

6. informowanie opinii publicznej o problemie zaginięcia oraz prowadzenie aktywnej akcji prewen-
cyjnej w środowiskach zagrożonych zaginięciem;

7. współpraca z organizacjami i instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w 
kraju i za granicą, których celem jest niesienie pomocy osobom znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej. 

Poprzez nasze działania edukacyjne chcemy doprowadzić do zmniejszenia liczby zaginięć – 
zwłaszcza dzieci – oraz skrócenia czasu poszukiwań osób zaginionych. Zajmujemy się porad-
nictwem, szkoleniem, aktywizacją grup dotkniętych problemem zaginięcia, współpracujemy 
z wolontariuszami oraz organizacjami podobnymi do naszej, działającymi za granicą. 

Fundacja ITAKA od początku swojej działalności prowadzi telefoniczne Linie wsparcia 
– 22 654 70 70, 801 24 70 70, 116 000 – telefon w sprawie Zaginionego dziecka i na-
stolatka. Przy Telefonie czynnym 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, dyżurują przeszko-
leni specjaliści, min. psychologowie, prawnicy i pracownicy socjalni.

Psychologowie podczas rozmów telefonicznych służą wsparciem samym zaginionym oraz 
ich rodzinom. Organizują również spotkania, zwane „grupami wsparcia”, dla rodzin osób zagi-
nionych, których uczestnicy dzielą się swoimi przeżyciami związanymi z zaginięciem bliskiej 
osoby. 

Prawnicy radzą, jak rozwiązywać problemy prawne, wynikające z zaginięcia bliskiej osoby. 
W zależności od rodzaju sprawy udzielają porad telefonicznych lub przygotowują projekty 
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odpowiednich pism. W razie potrzeby kontaktują się z urzędnikami prowadzącymi sprawy 
zaginionych w celu nadania im właściwego biegu.

Pracownik socjalny radzi, w jaki sposób uzyskać pomoc socjalną z ośrodków pomocy społecznej. 
Często ingeruje i bezpośrednio angażuje się w rozwiązanie trudnej sprawy. 

Fundacja ITAKA prowadzi jedyną w Polsce Internetową Bazę danych osób Zaginionych oraz Bazę 
osób nn, ogólnodostępne na naszej stronie internetowej www.zaginieni.pl. Baza zawiera zdjęcia 
i podstawowe dane o osobach zaginionych. Jak pokazują statystki 6000 osób dziennie odwiedza tę 
stronę, co pomaga odnaleźć wielu naszych zaginionych. 

Uwaga! Wszystkie dane osobowe, które gromadzimy, służą wyłącznie poszukiwaniu osób zagi-
nionych oraz udzielaniu wsparcia ich rodzinom. Podstawowe dane zaginionego, jeśli osoba 
zgłaszająca wyrazi na to zgodę, mogą być wykorzystywane w ogłoszeniach publikowanych 
w środkach masowego przekazu. wszystkie inne – szczegółowe informacje – dotyczące zagi-
nionego i jego domu rodzinnego, pozostają do wiadomości pracowników fundacji itaKa. 
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Vii

Załączniki

Załącznik nr 1

wZÓr oświadcZenia o odmowie  
PrZYjĘcia ZGŁosZenia ZaGiniĘcia

............................., .......................... r.

oświadcZenie o odmowie PrZYjĘcia ZGŁosZenia ZaGiniĘcia

Niniejszym oświadczam, że w dn. ...................... r. o godz. ....... odmówiłem/am przyjęcia od ...........................

........................ zamieszkałej/ym w ........................... przy ul. ......................................... legitymującej się dowodem 

osobistym o nr ................................... zgłoszenia zaginięcia jej syna ............................................................... urodzo-

nego w  dn. ............................................. roku w ................................, zamieszkałego w ........................ przy ul. ..........

...............................

Jednostka policji: 

___________________________

Podpis funkcjonariusza policji:

Dane we wniosku mają charakter przykładowy
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wZÓr Zawiadomienia o ZaGiniĘciU osoBY

Załącznik nr 2
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wZÓr Zawiadomienia o ZaGiniĘciU osoBY iii KateGorii

Załącznik nr 3
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