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Uwagi wprowadzaj�ce 

Niniejszy raport stanowi sprawozdanie z pracy prawnika, psychologów i pracownika 

socjalnego dy�uruj�cych przy Telefonie Zaufania Fundacji ITAKA w okresie od 

01.05.2000 do 28.02.2001. Jednocze�nie nale�y zaznaczy�, �e cz��� po�wi�cona pracy 

prawnika stanowi kontynuacj� raportu prawnego sporz�dzonego w lutym 2000 pt. 

“Zagadnienia prawne wynikaj�ce z problemu zagini�cia”. W zwi�zku z tym, �e wiele 

spraw, w których udzielana była porada prawna było podobnych do tych opisanych w 

powy�szym raporcie prawnym zostan� tu wi�c przypomniane podstawowe problemy 

prawne zwi�zane z sytuacj� zagini�cia oraz opisane bardziej szczegółowo przypadki, które 

stanowi� novum w stosunku do poprzedniego raportu.  

Raport niniejszy składa si� z ró�nego rodzaju podj�tych działa	 i jednocze�nie oceny tych 

działa	 je�li chodzi o skuteczno�� (w ka�dym z podrozdziałów uj�te s� oba te aspekty: 

działanie i ocena)/ 

Po roku działania Telefonu Zaufania mo�na wysun�� szereg spostrze�e	 co do sposobu 

realizacji celów jego funkcjonowania. Stanowi on podstawow� metod� pomocy udzielanej 

przez Fundacj� Itaka rodzinom zaginionym, jak i samym zaginionym (takich przypadków 

gdy pomoc jest niesiona zaginionym jest jednak stosunkowo mniej).  

Na wst�pie nale�y zauwa�y�, �e dy�uruj�cy w Telefonie Zaufania Fundacji, specjali�ci 

stanowi� dla osób bliskich zaginionego cz�sto jedyn� mo�liwo�� rozwi�zania wielu 

problemów. Rozmowa przez telefon jest bowiem zazwyczaj du�o łatwiejsza ni� osobiste 

udanie si� do specjalisty. Dotyczy to zarówno psychologa jak i prawnika. I nie tylko 

wzgl�dy finansowe stanowi� o tym zró�nicowaniu, ale tak�e poczucie wstydu u bliskich 

osób zaginionych z powodu problemu, który si� pojawił u nich w rodzinie. Rodziny 

zaginionych niejednokrotnie czuj� si� winne powstałej sytuacji lub zwyczajnie uwa�aj�, �e 

odej�cie kogo� bliskiego od nich jest nienaturalne, negatywnie oceniane przez 

społecze	stwo. Pój�cie do prawnika lub psychologa jest wielokrotnie trudnym krokiem, do 

którego w drastycznych przypadkach pracownicy Itaki namawiaj�, ale cz�sto wystarcza 

rozmowa w Telefonie Zaufania Fundacji. Ponadto nale�y tu zauwa�y�, �e specjali�ci 

zatrudnieni w Itace, z uwagi na swoje do�wiadczenie (ponad rocznej pracy) s� du�o 

bardziej kompetentni i skuteczni w udzielaniu porad ni� osoby tych samych zawodów, z 

którymi si� stykaj� bliscy zaginionych w sytuacji szukania sposobu rozwi�zania swoich 
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problemów. Dotyczy to zarówno prawnika, pracownika socjalnego jak i psychologów. 

Niejednokrotnie spotykali�my si� ze skar�eniem ze strony naszych podopiecznych, �e „inni 

prawnicy mówili, �e nie ma dla nich pomocy, nie ma sposobu rozwi�zania ich problemu 

prawnego” a psychologowie, do których si� zwracali o pomoc „kazali zapomnie� o całej 

sprawie”. Mimo, �e rzeczywi�cie s� to cz�sto trudne sprawy, nigdy nie pozwalamy na to 

aby rodziny zaginionych pozostały bez rozwi�zania swojego problemu. 

Z przebiegu działalno�ci Telefonu Zaufania nasuwa si� jeszcze jeden wniosek. Z biegiem 

czasu i nabierania do�wiadcze	 przez pracowników zwi�ksza si� współpraca pomi�dzy 

specjalistami, czego przykłady zostan� podane w niniejszym raporcie. 
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Szkolenia 

Fundacja ITAKA działa od wrze�nia 1999 r. Dotychczas odbyły si� trzy szkolenia dla 

pracowników i wolontariuszy (IX 1999 r.; V 2000 r.; X 2000 r.). Istotnym elementem 

ka�dego  z nich była wymiana do�wiadcze	 zwi�zanych z prac� w Fundacji, ze 

szczególnym uwzgl�dnieniem pracy przy telefonie zaufania. 

W ci�gu kolejnego roku działalno�ci do Fundacji zgłosiło si� kilku nowych wolontariuszy, 

którzy ju� pracuj�, cho� nie zostali jeszcze cało�ciowo przeszkoleni. Fundacja przyj�ła 

równie� nowego pracownika socjalnego, gdy� zarz�d i inni pracownicy nie byli zadowoleni 

z pracy poprzedniego. Konieczne b�dzie gruntowne przygotowanie wszystkich tych osób w 

zakresie problemów zwi�zanych z zagini�ciem człowieka, kontaktu z naszymi 

podopiecznymi. Wszystkim pracownikom, wolontariuszom i członkom zarz�du było 

potrzebne gruntowne przeszkolenie z zakresu posługiwania si� stworzon� przez nas baz� 

danych. Wci�� aktualna pozostaje tak�e potrzeba wymiany do�wiadcze	 zdobytych w 

pracy z rodzinami osób zaginionych. 

Ze wzgl�du na specyficzny charakter pracy i problematyk�, któr� zajmujemy si� w 

Fundacji, istotne jest przeszkolenie wszystkich pracowników i wolontariuszy ze sposobów 

i technik radzenia sobie ze stresem (�wiczenia warsztatowe). Uzyskanie pewnej wiedzy i 

umiej�tno�ci na ten temat b�dzie niezb�dne dla naszego dobrego funkcjonowania w �yciu 

codziennym oraz dalszej efektywnej pracy na rzecz Fundacji.  

W zwi�zku z tym, �e praca w Fundacji odbywa si� w ramach ustalonych dy�urów przed i 

popołudniowych, w czasie których w biurze przebywa zwykle tylko jedna lub dwie osoby, 

niektóre osoby prawie si� nie znaj�. Problem ten dotyczy szczególnie nowych 

wolontariuszy. Dlatego poza cz��ci� teoretyczn� szkolenia, powinno ono zawiera� tak�e 

takie elementy warsztatowe, które słu�� zintegrowaniu si� grupy i wzmocnieniu 

identyfikacji z Fundacj�. 

Specjali�ci pracuj�cy przy telefonie zaufania podsumowali na szkoleniach problemy 

prawne, psychologiczne i socjalne, z jakimi borykaj� si� rodziny zaginionych. Podzielili si� 

swoimi problemami, co pozwoliło całej grupie wielokrotnie znale
� rozwi�zanie. 

Przykładem mo�e by� sytuacja pracownika socjalnego lub prawnika, który nie jest w stanie 

ju� pomóc danemu podopiecznemu, gdy� wszystkie mo�liwe wyj�cia z sytuacji zostały 
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wyczerpane. Psychologowie doradzali jak post�powa� w takich przypadkach, aby mimo 

wszystko dany podopieczny Fundacji nie czuł si� pozostawiony samemu sobie. 

Programy szkolenia zawierały nast�puj�ce szczegółowe punkty: 

• Szkolenie z zakresu bazy danych (�wiczenia) 

• �wiczenia praktyczne z telefonu zaufania -  

• Problemy psychologiczne, prawne, socjalne (wymiana do�wiadcze	, dyskusja)  

• Problemy dot. adopcji i rozdzielania rodzin (wykład, omawianie przypadków)  

•  Nowe projekty (NIE UCIEKAJ, DEPRESJA, CHILD FOCUS, inne) 

• Jak sobie radzi� ze stresem (wykład i warsztaty)  

• Zaj�cia integracyjne (warsztaty)  

• Grupy Wsparcia w przyszło�ci (dyskusja)  

• Omówienie współpracy z Rad� Fundacji (dyskusja)  

• Nowi wolontariusze o pracy w Fundacji (dyskusja)  

Wykłady i zaj�cia warsztatowe przewidziane w ramach szkolenia wygłosili i poprowadzili 

nasi pracownicy i wolontariusze.  

 

Telefon Zaufania  

Wskutek szkole	 został wypracowany nowy i sprawny system pracy w Fundacji. Z uwagi 

na rozrastaj�c� si� baz� danych Fundacji nale�ało to zrobi�. Pracownicy, wolontariusze i 

członkowie zarz�du dostali przydział spraw (według podziału alfabetycznego i 

specjalizacji danej osoby). Przykładowo dany pracownik ma obowi�zek odpowiada� na 

listy i zajmowa� si� cało�ciowo sprawami osób zaginionych maj�cych nazwiska na dwie 

litery alfabetu, a oprócz tego w sprawach prowadzonych z uwagi na rodzaj problemu 

(psychologicznego, prawnego b�d
 socjalnego). 

Taki system zapewnia, �e �adne zgłoszenie zagini�cia nie zostanie bez odpowiedzi, jak i 

to, �e pó
niej dana sprawa b�dzie monitorowana regularnie.  

Ponadto został opracowany specjalny formularz zgłoszenia zagini�cia do Fundacji Itaka 

(zał�cznik nr 1), w którym konieczne jest wyra�enie zgody przez rodzin� na podawanie 
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danych zaginionego do wiadomo�ci publicznej. Formularz umieszczony jest na stronie 

internetowej Fundacji Itaka i mo�liwy do �ci�gni�cia. W zwi�zku z tym formularze 

nadsyłane s� zarówno poczt�, drog� mailow� jak i faxem. Jednak zawsze podkre�lamy, �e 

musimy otrzyma� formularz z oryginalnym podpisem rodziny zaginionego, co oznacza 

konieczno�� nadesłania równie� egzemplarza drog� pocztow�. W ten sposób Fundacja 

działa zgodnie z ustaw� o ochronie danych osobowych. 

 

Charakterystyka grupy ludzi, zwracaj�cej si� o pomoc do Fundacji ITAKA poprzez 
Telefon Zaufania 

Na podstawie przeprowadzonych rozmów z podopiecznymi ITAKI, a tak�e otrzymanych 

od nich listów, nale�y doj�� do wniosku, i� pomoc prawnika i pracownika socjalnego 

Fundacji ITAKA jest szczególnie potrzebna ludziom z prowincji - z małych miejscowo�ci. 

W�ród zwracaj�cych si� z pro�b� o porad� prawn� i socjaln� przewa�ali ludzie z niskim 

wykształceniem, ale dosy� zaradni �yciowo, gdy� wiedzieli dokładnie czego chc� si� 

dowiedzie� i z do�� du�� łatwo�ci� przyswajali przekazywane im informacje. Byli gotowi 

samodzielnie post�powa� według wskazówek i głównie liczyli na informacje ze strony 

specjalisty, dy�uruj�cego przy telefonie.  

Je�li chodzi o pomoc psychologa, to zainteresowani byli ni� ludzie z ró�nych warstw 

społecznych i tu �adnego rozró�nienia raczej nie mo�na robi� jak w powy�szym przypadku 

pomocy pozostałych specjalistów. Du�� rol� psychologów było zach�canie ludzi do 

korzystania z ich pomocy, gdy� poczucie wstydu z powodu konieczno�ci porozmawiania z 

psychologiem wci�� jest do�� silnym stereotypem w naszym społecze	stwie. 

Dy�ur prawnika 

prawnik - Katarzyna Staniewska, dy�uruje w �rody od 17.00 do 21.00 

Do obowi�zków prawnika poza dy�urem telefonicznym nale�y korespondencja w sprawach 

prawnych zarówno z podopiecznymi Fundacji Itaka jak i z ró�nego rodzaju instytucjami w 

interesie owych podopiecznych. Cz�sto potrzebne s� tego rodzaju interwencje, które 

wymagaj� uprzedniej wymiany do�wiadcze� z innymi organizacjami pozarz�dowymi 

(fundacja La Strada, Fundacja Dzieci Niczyje, Helsi�ska Fundcja Praw Człowieka, a tak�e 

Fundacja im. Stefana Batorego). 
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1. Podstawowe problemy prawne 

Z uwagi na fakt, �e wiele zagadnie	 prawnych zostało omówionych w poprzednim raporcie 

do�� szczegółowo, nale�ałoby jedynie przypomnie� zakres poradnictwa i szerzej omówi� 

jedynie te problemy, których wyst�powanie zwi�zane jest ze złym stanem prawnym. To co 

najbardziej niepokoj�ce i o czym Fundacja Itaka starała si� wielokrotnie w mediach mówi� 

to wła�nie konkretne luki prawne lub bł�dne uregulowania. 

1.1. Porady prawne 

W pierwszej kolejno�ci zostan� wymienione obszary poradnictwa prawnego i odpowiednie 

przykłady zakresu porady:  

• prawo rodzinne 

� pozew o alimenty, gdzie pozwanym jest zaginiony 

� rozwód z zaginionym,  

� ustanowienie podziału wspólnego maj�tku mał�e	skiego, gdzie jeden z 

mał�onków jest zaginiony, 

� dokonanie czynno�ci przekraczaj�cej zakres zwykłego zarz�du przez jednego z 

mał�onków, podczas gdy drugi jest zaginiony,  

� kwestia sprawowania władzy rodzicielskiej w przypadku gdy jeden z rodziców 

jest zaginiony 

• prawo cywilne maj�tkowe 

� zabezpieczenie maj�tku osoby zaginionej 

� przej�cie spadku przez osob� zaginion� 

� kwestia zobowi�za	 osoby zaginionej i odpowiedzialno�ci za nie 

• prawo karne 

� prawa strony pokrzywdzonej w procesie karnym (gdy zaginiony okazywał si� 

by� ofiar� przest�pstwa) 

� prawa oskar�onego w procesie karnym (gdy zaginiony jest oskar�onym) 

� zło�enie zawiadomienia o popełnieniu przest�pstwa (gdy było 

prawdopodobie	stwo, �e zaginiony jest ofiar� przest�pstwa) 
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• prawo ubezpiecze	 społecznych 

� kwestia renty rodzinnej po �mierci zaginionego 

� kwestia wstrzymania płatno�ci przez ZUS płacenia �wiadczenia, do którego 

uprawniony jest zaginiony 

1.2. Postulaty prawne 

To co stanowi wyzwanie dla Fundacji Itaka w kolejnych latach jej działalno�ci to problemy 

rodzin zaginionych, które z uwagi na złe uregulowania prawne nie mog� by� rzetelnie i 

skutecznie rozwi�zane. Do zakresy tych zagadnie	 nale�� ni�ej wymienione kwestie: 

.2.1. Kwestia nieuregulowania na szczeblu ustawowym obowi�zku Policji poszukiwania 

osób zaginionych.  

Obowi�zek policji zajmowania si� poszukiwaniem osób zaginionych nie wynika z 

przepisów ustawowych, jak to powinno mie� miejsce w pa	stwie prawa, ale z instrukcji 

stanowi�cej zał�cznik do zarz�dzenia Komendanta Głównego Policji (nr 001/96) z 1996 

r. Taki obowi�zek powinien by� uregulowany w ustawie o Policji, gdy� ustawa jest 

aktem wła�ciwym do okre�lenia sytuacji prawnej jednostki w pa	stwie, przysługuj�cych 

jej praw i wolno�ci, oraz nało�onych na ni� obowi�zków, oraz regulacji zasad 

organizacji i działania naczelnych organów pa	stwowych. Ponadto instrukcja opatrzona 

jest klauzul� “tajne”, poniewa� jest cz��ci� przepisów dotycz�cych pracy operacyjnej 

policji, czyli jej niejawnych działa	, co jest kolejnym naruszeniem zasad pa	stwa 

prawa. Konsekwencje takiego stanu prawnego s� nie tylko jednak natury teoretycznej, 

ale równie� czysto praktycznej. Rodziny zaginionych nie maj� zagwarantowanych 

konkretnych i skutecznych praw jako strona pewnego rodzaju post�powania, jakim jest: 

poszukiwanie zaginionego. Rodzina nie ma �adnej kontroli nad czynno�ciami policji, 

nie mo�e sprawdzi� czy wszelkie mo�liwe do podj�cia czynno�ci zostały 

przeprowadzone i czy w sposób rzetelny. Zapewnienie policjanta, �e zadzwonił do 

wszystkich noclegowni w okolicy lub �e wysłał zdj�cie zaginionego do innych 

komisariatów nie wystarcza jak wynika z szeregu spraw, z którymi si� zwracaj� do nas 

bliscy osoby zaginionej. Nie ma mo�liwo�ci wgl�du w protokół takich czynno�ci (nie 

jest pewne czy takie protokoły w ogóle istniej�), ewentualnego zaskar�enia konkretnej 

czynno�ci. Jedyne co rodzina zaginionego mo�e zrobi� to zaskar�y� danego policjanta 

do jego zwierzchnika w trybie post�powania administracyjnego, ale zainteresowany, 
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czyli rodzina zaginionego mo�e mie� zbyt mało danych aby postawi� konkretne zarzuty, 

co jak wiadomo umniejsza skuteczno�� skargi. 

.2.2. Kwestia dopuszczenia mo�liwo�ci zastrze�enia przez rodzica wyjazdu dziecka za 

granic�.  

To jest sprawa bezpo�rednio zwi�zana z problemem zagini�� dzieci (jak wskazuj� 

statystyki rocznie ginie 8 tysi�cy dzieci w przedziale wiekowym 9  - 18 lat - co stanowi 

połow� liczby osób zaginionych w danym roku). Problem mo�e sprowadza� si� do 

rodzaju działa	 prewencyjnych, podejmowanych przez organy pa	stwowe, zwi�zanych 

z wyjazdem za granic� osób nieletnich. Przepisy kodeksu rodzinnego (art.97) wyra
nie 

mówi� o konieczno�ci udziału obojga rodziców (lub opiekunów) w rozstrzyganiu o 

istotnych sprawach dziecka, a wyjazd za granic� na pewno jest tak� spraw� w 

rozumieniu tych przepisów. Czy w zwi�zku z tym, w przypadku przekraczania granicy 

przez dziecko, bez rodziców (opiekunów), lub pod opiek� tylko jednego z nich, 

wymagany jest przez Stra� Graniczn�, dowód zgody obojga rodziców na wyjazd 

dziecka. Czy mo�liwe jest, �eby zgoda na wyrobienie paszportu dla dziecka wyra�ona 

zgodnie z art.7ust.4 ustawy z 29.11.1991 o paszportach, przez rodziców (opiekunów), 

była jednoznaczna z zezwoleniem na wszystkie wyjazdy dziecka na podstawie tego 

paszportu. Uzyskałam informacj� ze Stra�y Granicznej, �e funkcjonariusze Stra�y 

Granicznej wykonuj� czynno�ci na polecenie s�du i prokuratury oraz innych wła�ciwych 

organów pa	stwowych w zakresie w jakim obowi�zek ten został okre�lony w odr�bnych 

przepisach. Natomiast co do kwestii zastrze�enia jednego z rodziców wyjazdu za 

granic� dziecka, wi���ce dla Stra�y Granicznej jest jedynie postanowienie s�du 

rozstrzygaj�ce ewentualny wniosek jednego z rodziców nie wyra�aj�cego zgody na 

wyjazd za granic� w trybie przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opieku	czego. Takie 

rozwi�zanie nie wydaje si� w pełni satysfakcjonuj�ce. Nie ma wi�c �adnych przepisów, 

które by skutecznie zapobiegały wyjazdom osób nieletnich za granic� bez zgody obojga 

lub jednego z opiekunów prawnych dziecka. Nie ma gwarancji prawnych, �e s�d wyda 

w ci�gu krótkiego czasu (przecie� mo�e si� liczy� ka�da godzina) postanowienie 

zakazuj�ce wyjazdu dziecka i �e zostanie ono natychmiast “dostarczone” do urz�dników 

Stra�y na przej�ciach granicznych.  Je�li co gorsza ryzyko wywiezienia dziecka za 

granic� ujawnia si� w godzinach nie funkcjonowania urz�dów pa	stwowych (s�du, 

prokuratury) wszelkie legalne sposoby działania nie s� praktycznie mo�liwe do 

zrealizowania. Nale�y pami�ta�, �e opisany tu problem dotyczy sytuacji, w których na 
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podstawie zebranych informacji nie ma podejrzenia popełnienia przest�pstwa, wi�c 

prokurator i s�d nie mog� tu działa� w taki sposób jak to ma miejsce przy zatrzymaniu i 

aresztowaniu czy czynno�ciach sprawdzaj�cych poprzedzaj�cych karne post�powanie 

przygotowawcze. Mo�liwo�� dokonania zastrze�enia przez jednego z rodziców wyjazdu 

za granic� w przypadku gdy istnieje zagro�enie zagini�cia ich dziecka powinna by� 

prawnie stworzona, a wi�c uregulowana w przepisach. Byłaby to jedna z pomocnych 

instytucji prawnych w zapobieganiu zagini�ciu. Oczywi�cie zatwierdza� lub uchyla� 

takie zastrze�enia powinien post factum s�d rodzinny lub te� prokurator, je�li sprawa 

miałaby charakter karny (np. podejrzenie uprowadzenia dziecka przez rodzica maj�cego 

odebrane prawa rodzicielskie).  

W zakresie tego problemu znajduje si� sprawa, w której do prawnika Fundacji Itaka 

zwróciła si� matka chłopca jedenastoletniego, którego ojciec - obywatel Turcji grozi, �e 

wywiezie syna do swojego kraju. Matka chłopca zło�yła w zwi�zku z tym pozew o 

rozwód i to co jest niepokoj�ce to fakt, �e zwróciła si� o pomoc do Itaki, gdy� adwokat 

stwierdził, �e to jest zbyt trudna sprawa, aby zagwarantowa� prawnie - w wyroku 

rozwodowym niemo�liwo�� wyjazdu dziecka za granic� bez zgody obojga rodziców. 

.2.3. Kwestia zabezpieczenia rentowego rodziny osoby zaginionego jest praktycznie 

nieuregulowana w prawie ubezpiecze	 społecznych.  

Istniej�ce przepisy ustawowe które mo�na tu zastosowa� to art. 82 - 84 (Dział VI 

�wiadczenia przyznawane w szczególnym trybie) ustawy o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpiecze	 Społecznych. Na podstawie art. 82 Prezes Rady Ministrów w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach mo�e przyzna� emerytur� na warunkach innych 

ni� okre�lonych w ustawie . Natomiast art. 83 podobne mo�liwo�ci Prezesowi Zakładu 

Ubezpiecze	, który mo�e przyzna� w drodze wyj�tku �wiadczenia w wysoko�ci nie 

przekraczaj�cej odpowiednich �wiadcze	 przewidzianych w ustawie ubezpieczonym 

oraz pozostałym po nich członkom ich rodziny, którzy wskutek szczególnych 

okoliczno�ci nie spełniaj� warunków wymaganych w ustawie do uzyskania prawa do 

emerytury lub renty, nie mog� ze wzgl�du na całkowit� niezdolno�� do pracy lub 

podeszły wiek - podj�� pracy lub działalno�ci obj�tej ubezpieczeniem społecznym i nie 

maj� niezb�dnych �rodków utrzymania �wiadczenia te finansowane s� z bud�etu 

pa	stwa i oba urz�dy uprawnione do ich przyznania musz� przedstawi� informacj� o 

nich Sejmowi w terminie do 31 stycznia ka�dego roku kalendarzowego nast�pnego po 

roku, w którym zostały wydane decyzje w sprawie tych �wiadcze	.  
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Z uwagi jednak na charakter tych przepisów, które dotycz� sytuacji nadzwyczajnych nie 

zawsze s� one stosowane przez odpowiednie instytucje, nie mówi�c ju� o tym, �e 

oddziały ZUS-u cz�sto zapominaj� poinformowa� ewentualnych odbiorców tych 

�wiadcze	 o ich istnieniu. 

.2.4. Kwestia nieistnienia jednolitego i skutecznego systemu identyfikacji zmarłych osób 

n/n  

Tutaj mo�na podzieli� sprawy na dwie kategorie, co prowadzi do dwóch rodzaju 

problemów. 

Pierwsza kategoria to sprawy dotycz�ce problemu ustalenia to�samo�ci zwłok, 

przedstawionych rodzinie zaginionego. Chodzi o to, aby rodzina miała pewno��, �e cała 

sprawa, ustalenia faktyczne rzeczywi�cie dotycz� członka ich rodziny, który był zaginiony. 

W tych sprawach rodziny napotykaj� na ogromne trudno�ci. Oczywi�cie nale�y wzi�� pod 

uwag�, �e do Itaki trafiaj� sprawy, w których miały miejsce jakie� nieprawidłowo�ci ze 

strony policji czy prokuratury czy biegłych medycyny s�dowej. S� to cz�sto niezgodno�ci 

dowodów z sekcji zwłok z innymi dowodami przedstawionymi przez rodzin� (np. karta 

dentystyczna ofiary). Zdarzaj� si� ogromne w�tpliwo�ci co do to�samo�ci ofiary a organy 

�cigania nie chc� ich rozwia� za pomoc� dost�pnych �rodków (np. bada	 DNA). Mimo, �e 

ten rodzaj problemów nale�ałoby sprowadzi� do złego funkcjonowania istniej�cego prawa 

to wydaje si� on tak istotny z punktu widzenia podopiecznych Fundacji Itaka, �e trzeba tu o 

nim nadmieni�. 

Drugi i dotycz�cy ju� kwestii de lege ferenda to problem systemu ustalenia to�samo�ci 

zwłok w korelacji z systemem poszukiwa	 osób zaginionych, który w Polce jest po prostu 

nieuregulowany i mo�na powiedzie�, �e w zwi�zku z tym nie funkcjonuje.  

Problem, z którym wielokrotnie spotykamy si� w naszej pracy to kwestia ustalenia 

to�samo�ci odnalezionych zwłok - s� to tzw. osoby nn. Policja znajduje ciało, przy którym 

brak jest dokumentów i zaczyna si� proces ustalania zarówno przyczyn zgonu jak i 

to�samo�ci tej osoby. Z do�wiadcze	 ITAKI wynika, ze nie ma w Polsce skutecznie 

działaj�cego procesu identyfikacji zwłok. Mo�e podam przykład dla lepszego zrozumienia 

tego problemu. Rodzina zgłasza zaginiecie w komisariacie w województwie X, gdzie 

przedstawia zdj�cie, podaje szczególny dotycz�ce ubrania, wygl�du, okoliczno�ci 

zagini�cia. Kilka dni pó
niej zupełnie inny komisariat w województwie Y zajmuje si� 

spraw� odnalezionych zwłok na jego terenie. Z powodu braku dokumentów przy 
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odnalezionej osobie nie mo�na ustali� jej to�samo�ci. Komisariat z tego województwa 

wysyła zdj�cie odnalezionego ciała do Komendy Wojewódzkiej, która rozsyła zdj�cia do 

komisariatów, ale tylko z tego województwa. Taka jest praktyka. Trudno tu bowiem mówi� 

o uregulowaniach prawnych, bo nie ma tak naprawd� szczegółowych przepisów 

reguluj�cych to post�powanie. Z ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji 

niejawnych1 a tak�e tajnego zarz�dzenia Komendanta Głównego Policji z dnia 18 grudnia 

w sprawie metod i form gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez Policje 

informacji uzyskanych w toku realizacji zada	2 wynika jedynie tyle, ze jest to 

post�powanie niejawne. Wracaj�c do naszego przykładu, do sytuacji, która miała miejsce -

zdj�cie ciała odnalezionego na terenie województwa Y nie dociera do komisariatu, gdzie 

zostało zgłoszone przez rodzin� zaginiecie wła�nie tej osoby, której zwłoki odnaleziono. 

Osoba jest pochowana na koszt gminy jako NN podczas gdy rodzina, media, policja, 

fundacja ITAKA nadal jej poszukuj�. Takich spraw, które si� wyja�niły po kilku 

miesi�cach mieli�my kilka, a dramaty jakie przechodz� rodziny zaginionych s� nie do 

opisania. Ich bliski został pochowany jako bezimienny podczas gdy oni wci�� szukali, �yli 

nadziej� i nagle po 8 miesi�cach dowiaduj� si� o całym zaj�ciu. A tak łatwo mo�na było 

tego unikn��. Ile takich spraw jest niewyja�nionych pozostaje wci�� tajemnic�. W punkcie 

po�wi�conym Internetowej Bazie Danych jest przykład jednorazowego zwalczenia 

nieprawidłowo�ci tego systemu identyfikacji osób n/n przez Itak�. 

Podstawowe postulaty ITAKI w tej kwestii s� oczywiste: 

• udost�pnienie rejestru pochowanych osób o nieustalonej to�samo�ci, prowadzonego 

przez Policje dla rodzin zaginionych, w których istnieje prawdopodobie	stwo, ze ich 

bliski nie �yje 

• mo�liwo�� kontroli czynno�ci poszukiwawczych Policji w zakresie nie 

naruszaj�cym tzw. dobra �ledztwa 

• powstanie jasnych i jednolitych dla całego kraju (przebieg działa	 Policji, który 

opisałam wynika z opisu rodzin, które si� do nas zwracały, ale scenariusz bywa inny 

- zdarza si�, �e zdj�cie zwłok jest wysyłane w cał� Polsk�) reguł zarówno w procesie 

identyfikacji zwłok jak i poszukiwania zaginionych, które przyczynia si� do 

skutecznego działania w tym zakresie. 

                                                           
1 Dz.U.1999, nr 11, poz.95. 
2 Zarzadzenie Nr 40/96 
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.2.5. Udział organizacji pozarz�dowej w post�powaniu karnym 

Kiedy sprawa danego zagini�cia “wkracza” w proces karny, nie mamy ju� do czynienia z 

czynno�ciami poszukiwawczymi Policji, ale karnym post�powaniem przygotowawczym. 

Tutaj sytuacja prawna rodziny potencjalnej ofiary przest�pstwa, któr� staje si� zaginiony 

jest du�o lepsza ni� w sytuacji czynno�ci operacyjnych Policji zmierzaj�cych jedynie do 

ustalenia miejsca pobytu zaginionego. 

W przypadku odnalezienia zwłok osoby zaginionej, Fundacja ITAKA nadal słu�y wszelk� 

pomoc� rodzinie. Wszcz�te post�powanie karne przygotowawcze stanowi dla rodziny 

kolejne problemy. Rodzina cz�sto nie chce pogodzi� si� z tym, co zamierza lub ju� ustala 

prokuratura w kwestii przyczyn �mierci ich bliskiego. Nie chc� si� pogodzi�, �e było to 

samobójstwo i musz� przyzna�, �e niejednokrotnie (przynajmniej w tych sprawach, z 

którymi do ITAKI zwracaj� si� ludzie) maja ku temu pewne podstawy. Podstawowym 

zadaniem a wła�ciwie równie� jedyn� mo�liwo�ci� ITAKI jako organizacji pozarz�dowej 

w tej sytuacji jest pomoc doradcza. Rodzina ofiary jest wiec informowana przez nas o 

prawach jakie jej przysługuj� jako stronie pokrzywdzonej na podstawie kodeksu 

post�powania karnego - o tym, ze mog� składa� wnioski dowodowe, kiedy, na jakich 

zasadach s� uprawnieni do brania udziału w czynno�ciach �ledczych i jakie mo�liwo�ci 

maja w przypadku umorzenia przygotowawczego post�powania karnego. 

Kilkakrotnie spotkali�my si� z podejrzeniami ze strony rodziny ofiary, �e pewne dowody 

s� zatajane, usuwane, czynno�ci, o których przeprowadzenie wnosi rodzina w ogóle nie 

przeprowadzane, co ma słu�y� ukryciu pewnych nieprawidłowo�ci dokonanych przez 

Policje a nawet sprawców.  Przykładem mo�e by� pewna sprawa, w której rodzina 

kilkakrotnie wnosiła o sekcje zwłok, a prokuratura odmawiała uzasadniaj�c to swoim 

stanowiskiem, �e przyczyna �mierci jest wypadek komunikacyjny (przejechanie przez 

poci�g). Wiele zaobserwowanych przez rodzin� faktów a tak�e wyniki czynno�ci �ledczych 

w sprawie podwa�ało jednak ta hipotez� - cho�by uło�enie zwłok na torach, sposób w jaki 

poukładane były buty ofiary. Rodzina domagała si� sekcji zwłok, aby wykluczy� fakt, �e 

przyczyn� �mierci było zabójstwo (co prokuratura zrobiła bez przeprowadzenia tego 

dowodu). Mimo usilnych stara	 strony pokrzywdzonej prokuratura pozostała przy 

zwykłych ogl�dzinach ciała, które na domiar złego, te� nie zostały przeprowadzone 

prawidłowo (lekarz pó
niej stwierdził, �e został wezwany jedynie po to by stwierdzi� zgon 

i jego przyczyny medyczne). Sprawa jest w tej chwili w s�dzie, gdy� rodzina odwołała si� 

od umorzenia post�powania. 
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Podstawowy problem, którego istnienie si� nasuwa w tej kwestii, to koniecznosc 

wzmocnienia mozliwosci prawnych udzialu organizacji spolecznej w postepowaniu 

karnym przygotowawczym, w dostepie do wyników prac policji. Chcielibysmy oprócz 

doradzania, byc swojego rodzaju pelnomocnikiem rodziny, wystepowac obok niej. To 

mogloby przyczynic sie do wiekszej kontroli organów wladzy, a wiadomo, ze nic lepiej nie 

usprawnia ich dzialania jak wlasnie kontrola ze strony spoleczenstwa. 

 

2. Sposób udzielania pomocy 

Do prawnika cz�sto zwracały si� osoby, które chciały potwierdzenia czy dana czynno�� 

prawna, której chc� dokona� ma sens i czy oni s� w stanie sami bez pomocy prawnika j� 

wykona�. Odpowied
 zale�ała od okoliczno�ci konkretnej sprawy, a tak�e sytuacji 

finansowej danej osoby czy rodziny. Podsumowuj�c, nale�y stwierdzi�, �e polityka 

niesienia pomocy przez prawnika Itaki skupiała si� głównie na zach�caniu ludzi do 

samodzielnego działania. Były jednak przypadki, gdy konieczne było podyktowanie pisma 

(np. pozwu do s�du) przez telefon b�d
 wysłanie wzoru pisma poczt�. To co jednak 

najistotniejsze to pozostawienie trwalszych efektów funkcjonowania Telefonu Zaufania, 

czyli nie tylko udzielenie bie��cej porady, ale wzbudzenie w ludziach poczucia, �e mog� 

sami broni� swoich praw, �e s�d czy policja to s� instytucje pa	stwowe, które maj� przede 

wszystkim im słu�y� a nie by� wrogiem. Wydaje nam si�, �e ten cel w du�ym stopniu 

został zrealizowany. 

Oczywi�cie funkcja doradzenia w konkretnej sprawie jako cel o krótszym zasi�gu, równie� 

wielokrotnie był osi�gni�ty. Rodziny zaginionych, nawet je�li skutki tego zagini�cia były 

czasem dla nas nie do przezwyci��enia miały poczucie, �e nie s� same , czego przykładem 

mog� by� listy z podzi�kowaniami, które zał�czamy do sprawozdania. 

 

Dy�ur pracownika socjalnego 

pracownik socjalny - Mariola Barczyk, dy�uruje w poniedziałki od 17.00 do 21.00 i w 

�rody od 12.00 do 16.00 
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Do obowi�zków pracownika socjalnego poza dy�urem telefonicznym nale�y 

korespondencja w sprawach socjalnych zarówno z podopiecznymi Fundacji jak i z ró�nego 

rodzaju instytucjami, których interwencja i pomoc w konkretnych sprawach jest niezb�dna. 

To co odró�niało pomoc pracownika socjalnego to cz�sta konieczno�� interwencji z jego 

strony w konkretnych sprawach poprzez telefoniczne b�d
 listowne zwracanie si� do 

danych o�rodków pomocy społecznej. Z uwagi na to, �e pracownik socjalny dy�urował 

równie� we wcze�niejszych godzinach (ten dy�ur stanowił oddelegowanie pracownika 

przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), mo�liwe było dzwonienie po 

schroniskach, noclegowniach w celu poszukiwania konkretnych osób. 

Pracowniczka socjalna, z uwagi na dłu�szy czas pracy mogła prowadzi� bie��c� 

korespondencj�, prac� informacyjn� o Fundacji Itaka. Wielokrotnie na pro�b� rodzin 

zaginionych wysyłała faxem wykaz schronisk i noclegowni na terenie danego 

województwa matce b�d
 �onie zaginionego. 

Niezmiernie istotna jest współpraca pracownika socjalnego z prawnikiem, która 

wielokrotnie miała miejsce. Przykładem mo�e by� sprawa �ony zaginionego, matki trójki 

dzieci, dla której udało si� uzyska� tak zwan� rent� wyj�tkow�, o której mowa wy�ej w 

sprawozdaniu z pracy prawnika. Dzi�ki interwencjom zarówno prawnika jak i pracownika 

socjalnego fundacji prezes ZUS-u podj�ł decyzj� o przyznaniu tej renty dla dzieci 

zaginionego. 

Dy�ur psychologa 
 
psychologowie - Iwona Grobel i Agata Tomaszewska dy�uruj� we wtorki i w czwartki w 
godz. 17.00 - 21.00. 
 

Podstawowe problemy psychologiczne zwi�zane z sytuacj� zagini�cia: 

••••    poczucie winy, �e mo�e osoba dzwoni�ca w jakikolwiek sposób przyczyniła si� do 
zagini�cia bliskiego 

••••    problem bezradno�ci wobec wyczerpania wszystkich mo�liwo�ci dowiedzenia si� co si� 
mogło z blisk� osob� sta� 

••••    potrzeba „po�egnania si�” z osob� zaginion�, w przypadku gdy czas zagini�cia jest 
bardzo długi lub gdy prawdopodobie	stwo, �e dany zaginiony nie �yje du�e 

••••    kwestia „powrotu” zaginionego - jak si� zachowa� wobec odnalezionego, który 
dobrowolnie odszedł z domu 



Sprawozdanie z projektu „Telefon Zaufania” Fundacji Itaka 
 

 18

••••    problem czy prowadzi� poszukiwania, je�li istnieje du�e prawdopodobie	stwo, a 
czasem nawet pewno��, �e zagini�cie bliskiej osoby jest jego �wiadom� decyzj� 

••••    problem rodzin, którym zagin�ł kto� bliski wiele lat temu i nie wiedz� czy wznowi� 
poszukiwania, czy warto „porusza� star� ran�” 

••••    obawy przed zagini�ciem kogo� bliskiego, zwłaszcza dzieci - problemy wychowawcze z 
dzie�mi 

••••    problemy z ci�głymi ucieczkami dzieci, odej�ciami i powrotami m��a czy �ony 

••••    problem �ycia codziennego w rzeczywisto�ci bez �ywiciela rodziny - poczucie 
opuszczenia, bezradno�ci wobec ci��kich warunków materialnych 

••••    problem wyja�nienia dzieciom sytuacji zagini�cia jednego z rodziców 

Du�e znaczenie dla dy�urów psychologów w telefonie Zaufania maj� ju� stale i regularnie 

prowadzone (raz w miesi�cu) grupy wsparcia dla rodzin zaginionych, o których mowa w 

dalszej cz��ci sprawozdania. 

Dane liczbowe 

Ilo�� przyj�tych telefonów do Telefonu Zaufania i Linii �adnych Pyta	: około 750 

Ilo�� przyj�tych telefonów zawieraj�cych pro�b� o porad� prawn�: 108 

Ilo�� przyj�tych telefonów zawieraj�cych pro�b� o pomoc psychologa: 

psycholog I:  83 

psycholog II:  75 

Ilo�� przyj�tych telefonów zawieraj�cych pro�b� o pomoc pracownika socjalnego: 

 94 

Ilo�� przyj�tych telefonów przez członków zarz�du fundacji: około 200 

Dy�ur wolontariuszy w Linii „�adnych Pyta	” 

Ilo�� przyj�tych telefonów:  77 

Ilo�� telefonów wła�ciwych dla Linii �adnych Pyta	: 14



Sprawozdanie z projektu „Telefon Zaufania” Fundacji Itaka 
 

 19

Promocja Telefonu Zaufania 
 

Organizowanie akcji informacyjnych dotyczacych problemu zaginiecia i dzialalnosci 

Fundacji propagujacych idee samopomocy spolecznej w dzialaniach poszukiwawczych: 

- wydrukowanie 40 tys. ulotek, przeznaczonych dla osób zglaszajacych zaginiecie 

bliskiego czlowieka,   

- rozeslanie ich do wszystkich jednostek Policji w Polsce - termin maj 2000,  

- prowadzenie kampanii w mediach na temat problemu zaginiecia.  

 

Internetowa baza danych osób zaginionych 
 

Dzi�ki dy�uruj�cym przy telefonie pracownikom Fundacja Itaka zbiera szczegółowe 

informacje o zaginionych. Niezb�dne jest zaznaczenie powi�zania Projektu “Telefon 

zaufania” z Projektem internetowym www.zaginieni.pl. (sponsorowanym równie� przez 

Fundacj� im. Stefana Batorego). Wiadomo�ci uzyskane dzi�ki rozmowom prowadzonym 

przez pracowników Fundacji na dy�urach s� na bie��co wprowadzane do internetowej bazy 

danych. Istnienie takiej bazy znacznie ułatwia prac� dy�uruj�cych. Jednocze�nie niniejsza 

baza mo�e tak sprawnie funkcjonowa� dzi�ki Telefonowi Zaufania.  

Przykładem skuteczno�ci powi�zania obu tych projektów mo�e by� wyja�nienie jednej ze 

spraw. Wskutek przyj�cia zgłoszenia zagini�cia Fundacja umie�ciła zdj�cie i dane 

zaginionego w internetowej bazie. Po jakim� czasie od ukazania si� tej informacji 

zadzwoniła do Fundacji siostra zaginionego, która zgłosiła zagini�cie, powiadomi� nas, �e 

policja wskutek ogl�dania naszej strony internetowej ustaliła, �e znalezione zwłoki przez 

komisariat w Zakopanem to zaginiony z Gda	ska. Inaczej sprawa mogła by si� nie 

wyja�ni� gdy� komunikat o zagini�ciu był wysyłany jedynie na terenie województwa, w 

którym zostało zgłoszone zagini�cie a komunikat ze zdj�ciem odnalezionych zwłok jedynie 

na terenie województwa, w którym znaleziono m��czyzn�. 

D��ymy do tego by nasze strony budziły zainteresowanie, skupiały uwag�, by odwiedzało 

je jak najwi�cej osób co pomo�e nam w poszerzeniu kr�gu osób współpracuj�cych z nami, 

a przede wszystkim przyczyni si� do zwi�kszenia liczby osób odnalezionych.  
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Do chwili obecnej nasz� stron� internetow� i baz� danych osób zaginionych odwiedziło 

około 10.000 osób. Ka�dego dnia w internecie publikujemy ok. 180 fotografii osób 

nieletnich, w tym około 30 nieletnich.  

Grupy wsparcia 
 

prowadz�cy grup� wsparcia psychologowie - Anna Teodorowicz, Agata Tomaszewska, 

Jola Łagodzi�ska 

Pierwsze spotkanie grupy wsparcia rodzin osób zaginionych odbyło si� w styczniu 2000 r. 

Z uwagi na to, �e na pierwsze spotkanie przybyło ponad 100 osób nie miało one charakteru 

stricte grupy wsparcia, ale raczej informacyjno-rozpoznawcze. Z czasem wykształciła si� 

mniej wi�cej stała grupa osób goszcz�cych na spotkaniach. I jak podkre�laj� 

psychologowie czasem nawet obecno�� tylko dwóch osób mo�e by� wielkim wydarzeniem 

i stanowi� o sukcesie całego przedsi�wzi�cia.  

Wynikiem pozytywnym grupy wsparcia nie musi by� wył�cznie wsparcie psychiczne, 

mo�e równie� nast�pi� wymiana informacji, w jaki sposób szuka�, co mo�na jeszcze 

zrobi�. Ta zdobyta przez członków grupy wiedza OD innych rodzin nie zawsze musi 

pomóc w wyjawieniu okoliczno�ci danej sprawy, wystarczy czasem, �e chocia� spowoduje 

posuni�cie pewnych działa	 do przodu,. Zdarzyło si� jednak, �e w wyniku spotkania 

dwóch kobiet i wymiany pomi�dzy nimi informacji doszło do odnalezienia brata jednej z 

nich. 


