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UMOWA O WSPÓŁPRACY 
 
 
Zawarta w Warszawie w dniu  14 marca 2008 r.  pomiędzy 
 
Komendą Stołeczną Policji reprezentowaną przez Komendanta Stołecznego Policji 
Pana insp. Jacka Olkowicza 
 
zwaną dalej Policją 
 
a 
 
ITAKĄ – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, organizacją pożytku publicznego  
z siedzibą w Warszawie przy ul. Śliskiej 52, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000126459, reprezentowaną 
przez Michała Czyżewskiego – Prezesa Zarządu i Ewę Jakoniuk – Sekretarza Zarządu, 
zwaną dalej Fundacją ITAKA. 
 
 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 

§ 1. 
 

1.  Celem Fundacji ITAKA jest niesienie wszelkiej pomocy osobom zaginionym,  
ich rodzinom oraz osobom zagrożonym zaginięciem (§ 6 Statutu Fundacji ITAKA).  
W szczególności Fundacja ITAKA pomaga rodzinom osób zaginionych w prowadzeniu 
poszukiwań ich bliskich.  

 Fundacja ITAKA, realizuje cele określone w Statucie również poprzez współpracę  
z Policją oraz monitorowanie policyjnych poszukiwań (§ 7 Statutu Fundacji ITAKA).  

 
2. Komenda Stołeczna Policji poprzez Wydział Kryminalny prowadzi czynności koordynujące 

poszukiwania osób zaginionych oraz osób o nieustalonej tożsamości lub nieznanych 
zwłok w ramach ustawowych zadań na terenie garnizonu stołecznego, w oparciu  
o Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 352 oraz na podstawie art. 7  
ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 kwietnia 1990 r. o Policji ( DZ.U. z 2002r Nr 7 poz 58 ze zm.).   

 
3. Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie zasad współpracy Stron w zakresie 

poszukiwań osób zaginionych, ustalania tożsamości osób o niezidentyfikowanej 
tożsamości (NN), profilaktyki zaginięć / przeciwdziałania zjawisku zaginięcia oraz 
zmniejszaniu negatywnych konsekwencji wynikających z tego zjawiska.  

 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
§ 2. 

 
1. W ramach porozumienia Fundacja ITAKA zobowiązuje się:  
 

1) przyjąć zgłoszenie zaginięcia (24 godziny na dobę), udzielić wsparcia 
psychologicznego, porady prawnej i socjalnej rodzinom osób zaginionych, w tym 
skierowanych do Fundacji ITAKA przez Policję.  
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2) przyjąć zgłoszenie zaginięcia od Policji, jeżeli Policja oceni, że pomoże to w 
szybszym odnalezieniu osoby zaginionej po wyrażeniu zgody przez osobę 
zgłaszającą zaginięcie. 

 
2. Fundacja ITAKA na wniosek Policji:  
 

1) umieści zdjęcie osoby zaginionej, osoby o nieustalonej tożsamości lub nieznanych 
zwłok wraz z podstawowymi informacjami w Internetowej Bazie Danych Osób 
Zaginionych i Osób NN Fundacji ITAKA;  

 
2) opublikuje w mediach informacje o osobach zaginionych przekazanych przez Policję, 

w zależności od swoich możliwości oraz gotowości mediów do współpracy;  
 

3) przekaże jednostce Policji prowadzącej poszukiwania informacje mogące przyczynić 
się do ustalenia miejsca pobytu osoby zaginionej, z zastrzeżeniem, że przekazanie 
tych informacji nie będzie naruszać zasad telefonu zaufania.  

 
 

§ 3. 
 
1. Fundacja ITAKA dostarczy Policji materiały informujące o działalności i pomocy udzielanej 

przez Fundację ITAKA rodzinom osób zaginionych (dalej Materiały).  
 
2. Policja zajmie się dystrybucją Materiałów do podległych jej terytorialnych jednostek Policji.  
 
3. Materiały będą umieszczone w jednostkach Policji w miejscu ogólnie dostępnym dla osób 

zainteresowanych.  
 
4. Po wyczerpaniu obecnie posiadanego nakładu Materiałów, Strony podejmą działania w 

celu opracowania nowych Materiałów zawierających informacje dotyczące prowadzenia 
poszukiwań przez Policję oraz Fundację ITAKA.  

 
5. Treść Materiałów będzie wymagała zgodnej akceptacji obu Stron. 
 
6. Policja wyraża zgodę na umieszczenie loga Komendy Stołecznej Policji w tak 

przygotowanych Materiałach. 
 
7. Koszty przygotowania Materiałów poniesie Fundacja ITAKA. 
 
 

§ 4.  
 
1. W ramach porozumienia Policja zobowiązuje się:  
 

1) informować osoby zgłaszające zaginięcie na Policji o działalności i bezpłatnej 
pomocy oferowanej przez Fundację ITAKA rodzinom i bliskim zaginionych osób; 

 
2) umieszczać na zaświadczeniu o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia – zgodnie ze wzorem 

będącym załącznikiem do Zarządzenia, o którym mowa § 1 ust. 2 następujące 
informacje: nazwy jednostki prowadzącej poszukiwania, danych kontaktowych tej 
jednostki w postaci numeru telefonu/faksu oraz zakwalifikowanej kategorii 
poszukiwań; 
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3) udzielać pracownikom Fundacji ITAKA na ich prośbę informacji o przyjęciu zgłoszenia 
zaginięcia. Udzielenie informacji nastąpi poprzez kontakt za pomocą telefonu lub 
faksu, lub maila; 

 
4) umieścić link do strony Fundacji ITAKA na stronie internetowej Komendy Stołecznej 

Policji. 
 

2. W ramach współpracy Policja będzie udzielała informacji na temat wskazanej osoby 
zaginionej, która jednostka terytorialnie prowadzi poszukiwania.  

 
3. Fundacja ITAKA po otrzymaniu informacji o zgłoszeniu zaginięcia od rodziny może 

kontaktować się z jednostką Policji prowadzącą poszukiwania w celu przekazywania 
dodatkowych informacji mogących mieć wpływ na sposób prowadzenia poszukiwań.  

 
4. Policja zobowiązuje się informować Fundację ITAKA o przekazaniu prowadzenia 

poszukiwań do innej jednostki Policji, w sytuacji gdy posiada informacje na temat 
zainteresowania powyższą sprawą przez Fundację ITAKA.; 

 
5. Policja zobowiązuje się każdorazowo informować Fundację ITAKA o zakończeniu 

wspólnie prowadzonych spraw dotyczących osób zaginionych i osób NN.  
 

§ 5. 
 
1. Strony zobowiązują się do wzajemnej wymiany informacji dotyczących poszukiwań osób 

zaginionych oraz osób NN (żywych i martwych). 
 
2. Wymiana informacji i doświadczeń, o których mowa w niniejszej umowie nie będzie 

naruszać obowiązujących przepisów wewnętrznych Policji w szczególności Zarządzenia, 
o którym mowa w § 1 ust .2  Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r Nr 
133 poz. 883 ze zm.) oraz procedur Fundacji ITAKA. 

 
 

§ 6. 
 

1. W ramach rozwoju współpracy obie Strony przewidują udział w organizowanych przez 
siebie:  

1) szkoleniach i warsztatach zamkniętych dla osób trzecich,  
2) konferencjach,  
3) sympozjach,  
4) akcjach masowych i imprezach profilaktycznych  
5) innych przedsięwzięciach  

 
2. Zakres i charakter współpracy w powyższych przedsięwzięciach będą przedmiotem 
każdorazowych uzgodnień.  
 

ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ LOGO 
 

§ 7. 
 
1. Policja wyraża zgodę na zamieszczenie loga Komendy Stołecznej Policji na stronie 

internetowej Fundacji ITAKA – www.zaginieni.pl w związku z informacjami o wzajemnej 
współpracy Stron. 

 
2. Fundacja ITAKA będzie korzystała z loga Komendy Stołecznej Policji tylko i wyłącznie do 

celów związanych z realizacją niniejszej umowy. 
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3. Fundacja ITAKA będzie każdorazowo występowała o zgodę na wykorzystanie loga 
Komendy Stołecznej Policji przy działaniach innych niż wskazane w ust.1 oraz § 3 ust.6.  

 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

 
§ 8. 

 
1. Przedstawicielem Fundacji ITAKA do kontaktów z Policją w zakresie bieżącej realizacji 
postanowień Umowy jest: 
imię nazwisko  Pan Jerzy Skrycki  
adres e-mail: jerzy.skrycki@zaginieni.pl tel. 022 654 70 70,  
tel.kom. 607 322 410 
zwany dalej Przedstawicielem Fundacji.  
 
2. Przedstawicielami Policji do kontaktów z Fundacją ITAKA w zakresie bieżącej realizacji 
postanowień Umowy z merytorycznego zakresu działania Wydziałów KSP; Kryminalnego   
i  Prewencji są:  
imię nazwisko Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji 
adres e-mail: ksp.wkryminalny@policja.waw.pl  tel. 603 63 13  
oraz  
imię nazwisko Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji  
adres e-mail: prewencja.ksp@policja.waw.pl; tel.: 603 63 80  
zwani  dalej Przedstawicielami Policji. 
  
3 Każda ze Stron może cofnąć lub ograniczyć umocowanie swojego Przedstawiciela.  
Może także zmienić osobę Przedstawiciela.  
 
4. Cofnięcie, ograniczenie lub zmiana stają się skuteczne z chwilą zawiadomienia drugiej 
Strony na piśmie.  
 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 9. 

 
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
 
2. Strony mogą wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia liczonego od dnia doręczenia zawiadomienia zawierającego 
oświadczenie o wypowiedzeniu drugiej Stronie. 

 
§.10 

 
1. Strony będą na bieżąco będą monitorować wykonywanie niniejszej umowy. W przypadku 

dostrzeżenia możliwości rozszerzenia współpracy, jej doprecyzowania lub usunięcia 
niedogodności uniemożliwiających skuteczną realizacje celów współpracy Strony 
podejmą odpowiednie rozmowy zmierzające do zawarcia aneksu do niniejszej umowy.  

 
2. Niezależnie od postanowień ust.1 Strony będą organizować wspólne spotkania co 6 

miesięcy licząc od spotkania, o którym mowa w § 11, podczas których będą się 
wymieniać obserwacjami dotyczącymi wspólnych działań oraz możliwości 
rozwinięcia/poprawienia współpracy.  
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§ 11 
 
W celu zapewnienia realizacji niniejszej umowy Strony zorganizują w terminie miesiąca od 
dnia podpisania niniejszej umowy spotkanie z udziałem wyznaczonych policjantów z 
Komendy Stołecznej Policji, Komend Rejonowych, Komend Powiatowych oraz Komisariatów 
Specjalistycznych oraz przedstawicieli Fundacji ITAKA.  Podczas spotkania Strony:  
 

� wymienią się wzajemnymi doświadczeniami w zakresie prowadzenia poszukiwań 
oraz identyfikacji NN; 

 
� omówią zakres współpracy Stron przewidziany w niniejszej umowie.  

 
§ 12 

 
Wszelkie zmiany i oświadczenia związane z niniejszą umową wymagają formy pisemnej, pod 
rygorem nieważności. 
 

§ 13 
 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
 
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron.  
 
 
 
 
 

Komendant Stołeczny Policji     Fundacja ITAKA 
 
 
 
 
insp. Jacek OLKOWICZ                                            Ewa JAKONIUK 
 
 
 

Michał CZYŻEWSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
           


