
Poszukujemy zaginionych, pomagamy w organizowaniu poszukiwań. 
Zapewniamy psychologiczne i prawne wsparcie rodzinom zaginionych. 
Prowadzimy Bazę Danych Osób Zaginionych i NN. 

ITAKA
Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

skr. poczt. 127, 00-958 Warszawa 66
e-mail: itaka@zaginieni.pl
tel: 22 654 70 70  faks: 22 654 79 73

Formularz zgłoszenia zaginięcia

1 09.2010

Niniejszy formularz umożliwia zgłoszenie zaginięcia osoby bliskiej do ITAKI – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Nasze działania 
poszukiwawcze podejmiemy jednak dopiero wtedy, gdy otrzymamy potwierdzenie zgłoszenia zaginięcia na policję.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz kopią zaświadczenia z policji, 
potwierdzającego zgłoszenie zaginięcia:

• FAKSEM pod numer 22 654 79 73 - faks znajduje się w każdym urzędzie pocztowym
lub MAILEM w postaci skanu na adres itaka@zaginieni.pl

• oraz POCZTĄ na adres: ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, 
 skr. poczt. 127, 00-958 Warszawa 66.

W ten sposób oficjalnie zgłoszą Państwo zaginięcie bliskiej osoby.

Do formularza i kopii zaświadczenia z policji wysyłanych pocztą prosimy dołączyć zdjęcia osoby przez Państwa poszukiwanej
– najlepiej kilka różnych. Może to być oryginał zdjęcia lub zdjęcie ze zdjęcia, ale nie kserokopia ani wydruk komputerowy. Zdjęcie 
prosimy przesłać także mailem na adres itaka@zaginieni.pl

Dane, które nam Państwo podadzą, pozostaną do wyłącznej wiadomości ITAKI. 
Dane zaznaczone w niniejszym formularzu kolorem pomarańczowym – jeśli wyrażą Państwo zgodę – zostaną 
przez nas wykorzystane do poszukiwań.

ITAKA prowadzi internetową Bazę Danych Osób Zaginionych i NN (na stronach www.zaginieni.pl), która jest zarejestrowana
u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jeśli wyrażą Państwo zgodę, zamieścimy w niej podstawowe dane 
i fotografie poszukiwanej przez Państwa osoby.

Umieszczenie w naszej bazie informacji o osobie zaginionej oraz udzielana przez nas pomoc są całkowicie bezpłatne.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z ITAKĄ pod całodobowymi numerami telefonów:

• 801 24 70 70 – LINIA WSPARCIA (linia ulgowa – opłata za połączenie z numerów
Telekomunikacji Polskiej jak za jeden impuls, niezależnie od długości rozmowy)

• 22 654 70 70  – LINIA WSPARCIA
• 116 000 – bezpłatny telefon W SPRAWIE ZAGINIONEGO DZIECKA

Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
Zespół ITAKI – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych jest organizacją pożytku publicznego.
Prowadzone przez ITAKĘ działania poszukiwawcze oraz wsparcie dla rodzin osób zaginionych, finansowane są jedynie z dotacji i darowizn.
Darowiznę można przekazać na nr konta: 61 1600 1169 0003 0132 0849 5001. Możesz także podarować nam 1% swojego podatku. 



INFORMACJE NA TEMAT ZAGINIONEGO, KTÓRE MOGĄ POMÓC W POSZUKIWANIACH

D D M M R R R R

RYSOPIS:

20.   Wzrost (cm)                           21.   Waga (kg)                 

22.   Sylwetka (np. krępa, muskularna, otyła, szczupła, wysmukła, średnia, wątła)

23.   Kolor oczu  brązowe  czarne  niebieskie  piwne  szare  zielone

24.   Okulary        tak         nie              25.   Soczewki kontaktowe            tak         nie      

26.   Kolor włosów (naturalny)          27.   Kolor włosów w dniu zaginięcia (jeżeli inny niż naturalny)

28.   Włosy (np. krótkie kręcone, długie proste, półdługie faliste, warkocz, „na jeża”)

29.   Inne (np. wąsy, broda, peruka)

30.   Widoczne znaki szczególne (np. blizny, protezy, ślady po ospie, znamiona, tatuaże – jakie i gdzie?)

31.   Niewidoczne znaki szczególne (np. blizny po operacjach, sztuczne uzębienie)

32.   Choroby przewlekłe (np. cukrzyca, epilepsja, astma, nadciśnienie)

33.   Ubiór w dniu zaginięcia, biżuteria, inne przedmioty osobiste

MIEJSCE ZAMIESZKANIA:

12.   Kraj  13.   Województwo    14.   Kod pocztowy

15.   Miejscowość     16.   Poczta

17.   Ulica     18.   Nr domu  19.   Nr mieszkania 

 1.   Imię (imiona)        2.  Nazwisko

 3.   Nazwiska używane wcześniej (rodowe, z poprzedniego małżeństwa, inne)

 4.   Pseudonim (np. przezwisko, imię używane równolegle z oficjalnym)

 5.   Data urodzenia        6.   Miejsce urodzenia

 7.   Imię matki       8.   Imię ojca

 9.   Obywatelstwo (obywatelstwa)    10.   Narodowość    11.   Płeć      M        K

 34.   Wykształcenie       35.   Zawód (wyuczony / wykonywany)

 36.   Hobby       37.   Prasa czytana przez zaginionego

 38.   Czy jest to pierwsze zaginięcie? (Jeśli nie, proszę opisać, ile było poprzednich i w jakich okolicznościach osoba zaginiona została odnaleziona?)  

INFORMACJE O OSOBIE ZAGINIONEJ

24h 2 09.2010Jeśli mają Państwo trudności z wypełnieniem formularza, proszę dzwonić – linia wsparcia ITAKI – 801 24 70 70

Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami
Dane zaznaczone kolorem pomarańczowym – jeśli wyrażą Państwo zgodę – zostaną przez nas wykorzystane do publikacji

Nr
Wypełnia Zespół Poszukiwań i Identyfikacji ITAKI



D D M M R R R R

INFORMACJE O ZAGINIĘCIU

INFORMACJE NA TEMAT ZAGINIONEGO, KTÓRE MOGĄ POMÓC W POSZUKIWANIACH

24h 3 09.2010Jeśli mają Państwo trudności z wypełnieniem formularza, proszę dzwonić – linia wsparcia ITAKI – 801 24 70 70

43.   Data zaginięcia                 44.   Miejsce zaginięcia

45.   Ostatnie miejsce pobytu (jeżeli inne niż zamieszkania) kraj       województwo

       kod pocztowy miejscowość    ulica / nr domu / nr mieszkania

46.   Ostatnie miejsce zameldowania (jeżeli inne niż zamieszkania)    kraj    województwo

       kod pocztowy miejscowość    ulica / nr domu / nr mieszkania

47.   Okoliczności zaginięcia

48.   Niepokojące sygnały, zdarzenia, które miały miejsce przed zaginięciem 

        (np. kłopoty zdrowotne, kontakt z narkotykami, nadużywanie alkoholu, problemy życiowe)

49.   Możliwe miejsca pobytu zaginionej/go (miejsca, w które zaginiony mógł się udać)

50.   Czy zaginięcie jest zgłoszone na policji?         tak           nie             Jeżeli tak, to prosimy podać: 

51.   Nazwę jednostki policji, w której zostało zgłoszone zaginięcie

52.   Imię i nazwisko policjanta prowadzącego sprawę

53.   Numer telefonu do policjanta prowadzącego sprawę   (           )

UWAGA:   ITAKA nie będzie poszukiwać osoby, jeżeli sprawa nie jest zgłoszona policji

54.   Działania poszukiwawcze dotychczas podjęte

 39.   Czy osoba zaginiona należała do jakiejś subkultury? Jakiej? 

 40.   Przynależność do organizacji społeczności (nasza-klasa, facebook itp.)

 41.   Języki obce, jakie zna osoba zaginiona

 42.   Prosimy o podanie trzech pytań i odpowiedzi, które umożliwią nam weryfikację tożsamości zaginionego, kiedy się do nas zgłosi



tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

tak nie

INNA OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU

Telefony kontaktowe:

66.   Dom   (           )   67.   Praca   (           )   68.   Tel. kom.

69.   Faks   (           )   70.   E-mail

55.   Imię                               56.   Nazwisko

57.   Kim jest osoba zgłaszająca dla zaginionego? (pokrewieństwo)

INFORMACJE O OSOBIE ZGŁASZAJĄCEJ ZAGINIĘCIE

OŚWIADCZENIA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ ZAGINIĘCIE:

  72.    Wyrażam zgodę na publikację danych osoby zaginionej (tylko zaznaczonych kolorem pomarańczowym) 
         wraz z jej fotografią w internetowej Bazie Danych Osób Zaginionych Fundacji ITAKA.

 73.    Wyrażam zgodę na publikację danych osoby zaginionej (tylko zaznaczonych kolorem pomarańczowym) w środkach 
           masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, internet, inne nośniki np. bilbord) oraz na podanie informacji dotyczących okoliczności zaginięcia.

 74.    Wyrażam zgodę na poszukiwanie osoby zaginionej za pomocą plakatów z fotografią i danymi, 
         które są publikowane w internetowej Bazie Danych Osób Zaginionych Fundacji ITAKA.
   Plakaty te będą rozwieszane na słupach ogłoszeniowych, tablicach informacyjnych i w innych miejscach publicznych.

 75.    Wyrażam zgodę na podanie mojego adresu i numeru telefonu dziennikarzowi zainteresowanemu opisaniem sprawy.

 76.    Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie informacji o efekcie poszukiwań w momencie ich zakończenia

UWAGA! Proszę pamiętać, że brak zgody na którekolwiek z oświadczeń utrudnia aktywne włączenie się w poszukiwania 
pracownikom i wolontariuszom ITAKI, a zatem zmniejsza prawdopodobieństwo odnalezienia zaginionego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez fundację ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, zgodnie 
z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 833) w celu poszukiwania osoby zaginionej.

 77.   Data i podpis osoby zgłaszającej zaginięcie 

Dziękujemy za wypełnienie formularza, prosimy o sprawdzenie czy wszystkie rubryki zostały uwzględnione. 
Przypominamy o dołączeniu do formularza zdjęć osoby poszukiwanej oraz kopii zaświadczenia z policji potwierdzającego zgłoszenie zaginięcia.

24h 4 09.2010Jeśli mają Państwo trudności z wypełnieniem formularza, proszę dzwonić – linia wsparcia ITAKI – 801 24 70 70

71.    Skąd dowiedzieli się Państwo o ITACE?

78.   Imię                               79.   Nazwisko

80.   Kim jest osoba upoważniona do kontaktu dla zaginionego?

81.   Miejscowość        82.   Kod pocztowy

83.   Ulica     84.   Nr domu  85.   Nr mieszkania 

86.   Telefon stacjonarny   (           )    87.   Tel. kom.

88.   E-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez fundację ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 833) w celu poszukiwania osoby zaginionej. 

89.   Data i podpis osoby upoważnionej do kontaktu: 

Jeżeli chcą Państwo upoważnić więcej niż jedną osobę do kontaktu prosimy o dołączenie osobnego oświadczenia zawierającego 
imię i nazwisko, informację dot. pokrewieństwa, numer telefonu oraz deklarację nt. przetwarzania danych osobowych.

Adres do korespondencji:

58.   Kraj  59.   Województwo    60.   Kod pocztowy

61.   Miejscowość     62.   Poczta

63.   Ulica     64.   Nr domu  65.   Nr mieszkania 


