
 
 

ZARZĄDZENIE NR 5 
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

z dnia 4 lutego 2021 r. 

w sprawie not i dyfuzji Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol 

Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 1 ust. 2 pkt 7 i art. 20 ust. 2aa i 2ab ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 1610, 2112 i 2320) zarządza się, 
co następuje: 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1. Zarządzenie określa sposób postępowania z notami i dyfuzjami Międzynarodowej Organizacji Policji 
Kryminalnej – Interpol. 

§ 2. Użyte w zarządzeniu określenia i skróty oznaczają: 

1) dyfuzja – wniosek o współpracę międzynarodową lub o ostrzeżenie międzynarodowe, wysłany przez KBI 
do wybranych stref Interpolu lub państw członkowskich Interpolu, który jednocześnie jest rejestrowany 
w Systemie Informacyjnym Interpolu I-24/7; 

2) dyżurny KBI Warszawa – policjanta Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej 
Policji; 

3) Interpol – Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnej – Interpol; 

4) jednostka Policji – jednostkę organizacyjną Policji, o której mowa w § 2 pkt 1 zarządzenia nr 
1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji 
i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP 
z 2013 r. poz. 50, z późn. zm.1)); 

5) KBI – Krajowe Biuro Interpolu – centralne biuro krajowe funkcjonujące w każdym państwie 
członkowskim Interpolu, którego zadaniem jest utrzymywanie kontaktów i pełnienie roli pośrednika 
pomiędzy: organami ścigania danego państwa, komórkami organizacyjnymi innych państw pełniącymi 
funkcję krajowego biura Interpolu oraz Sekretariatem Generalnym Interpolu, o których mowa 
w art. 32 Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol (Dz. U. z 2015 r. poz. 1758); 

6) KBI Warszawa – Krajowe Biuro Interpolu w Warszawie – komórkę organizacyjną Komendy Głównej 
Policji, wyznaczoną do wykonywania zadań polskiego krajowego biura Interpolu w zakresie 
koordynowania i prowadzenia międzynarodowej wymiany informacji o charakterze kryminalnym oraz 
strategicznym, pomiędzy podmiotami krajowymi, KBI innych państw oraz Sekretariatem Generalnym 
Interpolu; 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 62 i 93, z 2014 r. poz. 24 i 69, 

z 2015 r. poz. 39 i 113, z 2017 r. poz. 23, z 2018 r. poz. 91, z 2019 r. poz. 43 oraz z 2020 r. poz. 46 i 66. 
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7) komórka organizacyjna Policji – komórkę organizacyjną Policji, o której mowa w § 14 pkt 1 zarządzenia nr 
1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji 
i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji; 

8) nota – wniosek o współpracę międzynarodową lub o ostrzeżenie międzynarodowe adresowany do 
wszystkich państw członkowskich Interpolu, publikowany przez Sekretariat Generalny Interpolu na 
wniosek KBI, podmiotu międzynarodowego lub z inicjatywy Sekretariatu Generalnego Interpolu, który 
jednocześnie jest rejestrowany w Systemie Informacyjnym Interpolu I-24/7; 

9) oficer kontaktowy – policjanta lub pracownika Policji pełniących funkcję oficera kontaktowego do spraw 
międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych, wyznaczonego zgodnie z zarządzeniem nr 
384 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia oficerów kontaktowych 
do spraw międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych (Dz. Urz. KGP  poz. 79 oraz z 2014 r. 
poz. 84); 

10) organ uprawniony – podmioty uprawnione, którymi mogą być: 

a) sąd lub prokuratura, uprawnione w zakresie przesłania do KBI Warszawa wniosku o: 

- publikację czerwonej noty albo wysłanie czerwonej dyfuzji, 

- publikację niebieskiej noty albo wysłanie niebieskiej dyfuzji, gdy celem jest ustalenie miejsca pobytu 
osoby, 

b) podmioty wymienione w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji 
z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii 
Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 158), uprawnione w zakresie 
przesłania do KBI Warszawa wniosku o publikację niebieskiej noty albo wysłanie niebieskiej dyfuzji, 
gdy celem jest ustalenie tożsamości osoby lub zebranie informacji o osobie, a także do celów 
określonych w § 3 ust. 1 pkt 3-7 oraz w § 3 ust. 2; 

11) Regulamin Interpolu – Regulamin Interpolu dotyczący przetwarzania danych (INTERPOL's Rules of 
Processing Data) – przyjęty Rezolucją nr AG-2011-RES-07 podczas 80 sesji Zgromadzenia Ogólnego 
Interpolu w Hanoi w dniach 31 października - 3 listopada 2011 r., wraz ze zmianami; 

12) strefa Interpolu – grupę państw członkowskich Interpolu, do której adresowana jest dyfuzja lub inna 
korespondencja; 

13) System Informacyjny Interpolu I-24/7 – system, o którym mowa w art. 1 Regulaminu Interpolu. 

§ 3. 1. Nota i dyfuzja oznaczona kolorem:  

1) czerwonym – jest publikowana lub wysłana w celu zatrzymania, tymczasowego aresztowania i ekstradycji 
osoby poszukiwanej; 

2) niebieskim – jest publikowana lub wysłana w celu uzyskania informacji, ustalenia miejsca pobytu lub 
ustalenia tożsamości osoby w związku z prowadzonym postępowaniem lub sprawą; 

3) zielonym – jest publikowana lub wysłana w celu ostrzeżenia o osobach, mogących stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa publicznego lub co do których, na podstawie uzyskanych informacji lub ich wcześniejszej 
działalności przestępczej, istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełnią przestępstwo za granicą; 

4) żółtym – jest publikowana lub wysłana w celu ustalenia miejsca pobytu osoby zaginionej lub ustalenia 
tożsamości osoby o nieustalonej tożsamości; 

5) czarnym – jest publikowana lub wysłana w celu identyfikacji nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich; 

6) fioletowym – jest publikowana lub wysłana w celu ostrzeżenia o sposobie działania sprawców przestępstw, 
przedmiotach lub urządzeniach używanych do ich popełniania lub uzyskania informacji o czynach 
przestępczych; 

7) pomarańczowym – jest publikowana lub wysłana w celu ostrzeżenia przed wydarzeniem, osobą, 
przedmiotem, postępowaniem lub modus operandi, które mogą stanowić w najbliższym czasie 
bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i mogą spowodować poważną szkodę dla osób 
lub mienia. 
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2. Nota dotycząca dzieła sztuki nie ma przypisanego koloru i jest publikowana w celu odnalezienia lub 
identyfikacji utraconego dzieła sztuki albo przedmiotu przedstawiającego wartość kulturową. 

3. Nota specjalna Interpolu i Rady Bezpieczeństwa ONZ jest publikowana w celu poinformowania państw 
członkowskich Interpolu, iż dana osoba lub podmiot jest przedmiotem sankcji nałożonych przez Radę 
Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Warunki publikacji noty specjalnej reguluje 
porozumienie o współpracy pomiędzy Interpolem a Organizacją Narodów Zjednoczonych. 

§ 4. Określa się wzory wniosków o publikację noty albo o wysłanie dyfuzji: 

1) wniosek o publikację czerwonej noty lub o wysłanie czerwonej dyfuzji stanowi załącznik nr 1 do 
zarządzenia; 

2) wniosek o publikację niebieskiej noty lub o wysłanie niebieskiej dyfuzji stanowi załącznik nr 2 do 
zarządzenia; 

3) wniosek o publikację zielonej noty lub o wysłanie zielonej dyfuzji stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia; 

4) wniosek o publikację żółtej noty lub o wysłanie żółtej dyfuzji stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia; 

5) wniosek o publikację czarnej noty lub o wysłanie czarnej dyfuzji stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia; 

6) wniosek o publikację fioletowej noty lub o wysłanie fioletowej dyfuzji stanowi załącznik nr 6 do 
zarządzenia; 

7) wniosek o publikację pomarańczowej noty lub o wysłanie pomarańczowej dyfuzji stanowi załącznik nr 
7 do zarządzenia; 

8) wniosek o publikację noty dotyczącej dzieła sztuki stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia. 

Rozdział 2 
Realizacja wniosków krajowych i zagranicznych 

§ 5. 1. Po otrzymaniu przez KBI Warszawa od organu uprawnionego wniosku o publikację czerwonej lub 
niebieskiej noty albo wysłanie czerwonej lub niebieskiej dyfuzji, KBI Warszawa dokonuje sprawdzenia 
wniosku pod kątem zgodności z wymogami formalnymi przewidzianymi w przepisach Interpolu. 

2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, spełnia wymogi formalne, KBI Warszawa wysyła go 
w Systemie Informacyjnym Interpolu I-24/7 wraz z dostępnym materiałem identyfikacyjnym do: 

1) Sekretariatu Generalnego Interpolu – w formie wniosku o publikację czerwonej lub niebieskiej noty; 

2) wybranych stref Interpolu lub państw członkowskich Interpolu niestosujących dorobku prawnego Schengen 
– w formie czerwonej lub niebieskiej dyfuzji. 

3. KBI Warszawa przekazuje do Sekretariatu Generalnego Interpolu wizerunek osoby poszukiwanej wraz 
z wnioskiem o publikację czerwonej noty, w przypadku wyrażenia przez organ uprawniony zgody na 
opublikowanie wizerunku osoby poszukiwanej na ogólnie dostępnej stronie internetowej Interpolu. 

4. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia wymogów formalnych, KBI Warszawa zwraca go 
do organu uprawnionego w celu uzupełnienia. 

5. Wniosek o publikację niebieskiej noty albo wysłanie niebieskiej dyfuzji, jednostka lub komórka 
organizacyjna Policji wysyła do KBI Warszawa, za pośrednictwem oficera kontaktowego, a w sytuacji 
niecierpiącej zwłoki, bezpośrednio do KBI Warszawa oraz do wiadomości oficera kontaktowego. 

§ 6. 1. Po otrzymaniu przez KBI Warszawa od organu uprawnionego wniosku o publikację zielonej, żółtej, 
czarnej, fioletowej, pomarańczowej noty albo wysłanie zielonej, żółtej, czarnej, fioletowej, pomarańczowej 
dyfuzji, KBI Warszawa dokonuje jego sprawdzenia pod kątem zgodności z wymogami formalnymi 
przewidzianymi w przepisach Interpolu. 

2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, spełnia wymogi formalne, KBI Warszawa wysyła go 
w Systemie Informacyjnym Interpolu I-24/7 wraz z dostępnym materiałem identyfikacyjnym do: 

1) Sekretariatu Generalnego Interpolu – w formie wniosku o publikację zielonej, żółtej, czarnej, fioletowej, 
pomarańczowej noty; 
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2) wybranych stref Interpolu lub państw członkowskich Interpolu niestosujących dorobku prawnego Schengen 
– w formie zielonej, żółtej, czarnej, fioletowej, pomarańczowej dyfuzji. 

3. KBI Warszawa przekazuje do Sekretariatu Generalnego Interpolu wizerunek osoby zaginionej wraz 
z wnioskiem o publikację żółtej noty, w przypadku uzyskania od osoby uprawnionej, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi poszukiwań osoby zaginionej, zgody na opublikowanie wizerunku 
osoby zaginionej na ogólnie dostępnej stronie internetowej Interpolu. 

4. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia wymogów formalnych, KBI Warszawa zwraca go 
do organu uprawnionego w celu uzupełnienia. 

5. Wniosek o którym mowa w ust. 1, jednostka Policji wysyła do KBI Warszawa, za pośrednictwem oficera 
kontaktowego, a w sytuacji niecierpiącej zwłoki, bezpośrednio do KBI Warszawa oraz do wiadomości oficera 
kontaktowego. 

§ 7. 1. Zarejestrowanie utraconego dzieła sztuki w Systemie Informacyjnym Interpolu I-24/7 należy do 
zadań komórki właściwej do spraw kryminalnych w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, posiadającej 
dostęp oraz uprawnienia do rejestracji w tym systemie.  

2. Rejestracja dokonywana jest na podstawie wniosku jednostki Policji prowadzącej postępowanie. 

3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2, spełnia wymogi formalne, utracone dzieło sztuki rejestrowane 
jest w Systemie Informacyjnym Interpolu I-24/7 przez komórkę właściwą do spraw kryminalnych 
w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji. 

4. Ostatecznego zatwierdzenia rejestracji dokonuje KBI Warszawa. 

5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie spełnia wymogów formalnych, jest on zwracany jednostce 
Policji prowadzącej postępowanie w celu uzupełnienia. 

6. Usunięcia z Systemu Informacyjnego Interpolu I-24/7 rejestracji dotyczącego dzieła sztuki dokonuje 
komórka właściwa do spraw kryminalnych w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji na podstawie 
wniosku jednostki Policji prowadzącej postępowanie. 

7. Ostatecznego zatwierdzenia usunięcia rejestracji dokonuje KBI Warszawa. 

§ 8. Wymiana informacji, uzyskanych z Sekretariatu Generalnego Interpolu lub innego państwa 
członkowskiego Interpolu, w ramach Policji odbywa się za pośrednictwem oficerów kontaktowych. 
Szczegółowy zakres zadań oficerów kontaktowych określają wytyczne dyrektora Biura Międzynarodowej 
Współpracy Policji Komendy Głównej Policji. 

§ 9. 1. W przypadku odnalezienia przez jednostkę Policji osoby figurującej w Systemie Informacyjnym 
Interpolu I-24/7 na podstawie czerwonej noty lub dyfuzji, jednostka Policji w trybie pilnym informuje o tym 
KBI Warszawa, które wysyła do właściwego KBI: 

1) powiadomienie o pozytywnym wyniku sprawdzenia; 

2) prośbę o potwierdzenie aktualności wpisu. 

2. W przypadku odnalezienia przez jednostkę Policji osoby figurującej w Systemie Informacyjnym 
Interpolu I-24/7 na podstawie niebieskiej noty lub dyfuzji, żółtej noty lub dyfuzji, jednostka ta informuje 
o fakcie odnalezienia osoby KBI Warszawa, które powiadamia właściwe KBI o pozytywnym wyniku 
sprawdzenia. W przypadku żółtej noty lub dyfuzji KBI Warszawa wysyła także prośbę o potwierdzenie 
aktualności wpisu. 

3. W przypadku odnalezienia przez jednostkę Policji osoby figurującej w Systemie Informacyjnym 
Interpolu I-24/7 na podstawie zielonej, fioletowej, pomarańczowej noty lub dyfuzji albo noty specjalnej 
Interpolu i Rady Bezpieczeństwa ONZ jednostka ta nie informuje KBI Warszawa o fakcie odnalezienia osoby. 

4. Szczegółowy tryb postępowania w przypadku odnalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich 
reguluje zarządzenie nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 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 poz. 77 oraz z 2020 r. 
poz. 58). 
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5. Procedury postępowania w przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu na skutek wglądu do 
informacji zamieszczonych w Systemie Informacyjnym Interpolu I-24/7 określa załącznik nr 9. 

Rozdział 3 
Przechowywanie informacji 

§ 10. 1. Po otrzymaniu z Sekretariatu Generalnego Interpolu informacji o zbliżającym się upływie terminu 
przechowywania w Systemie Informacyjnym Interpolu I-24/7 danych, w tym danych osobowych, będących 
przedmiotem noty lub dyfuzji, KBI Warszawa zwraca się do organu uprawnionego o ocenę zasadności 
utrzymania noty lub dyfuzji, zgodnie z art. 50 Regulaminu Interpolu. 

2. Po uzyskaniu od organu uprawnionego decyzji o zasadności utrzymania noty lub dyfuzji, KBI Warszawa 
przedłuża jej ważność w Systemie Informacyjnym Interpolu I-24/7, zgodnie z art. 50 ust. 4 Regulaminu 
Interpolu. 

3. Jeśli cel, dla którego informacje, w tym dane osobowe, były zarejestrowane, zostanie osiągnięty albo 
ustały przesłanki będące podstawą wniosku o publikację noty lub wysłanie dyfuzji, KBI Warszawa usuwa je 
z Systemu Informacyjnego Interpolu I-24/7, zgodnie z art.  51 ust. 3 Regulaminu Interpolu. 

Rozdział 4 
Przepisy końcowe 

§ 11. Traci moc zarządzenie nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie not 
i dyfuzji Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – Interpol (Dz. Urz. KGP poz. 44). 

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Komendant Główny Policji 
 
 

gen. insp. Jarosław SZYMCZYK 
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Załącznik nr 1  
WZÓR 

wersja dla sądu 

 
 

 
Krajowe Biuro Interpolu w Warszawie 

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji  
Komendy Głównej Policji 

02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150 
 
WNIOSEK:  
 
     o wysłanie czerwonej dyfuzji 
     o publikację czerwonej noty (adresowanej do wszystkich państw członkowskich Interpolu) 
     zgoda na opublikowanie wizerunku na ogólnodostępnych stronach Interpolu (dotyczy noty) 

 
Deklaracja organu uprawnionego: Sąd wnosi o wszczęcie poszukiwań międzynarodowych niżej wymienionej osoby, w 
celu jej ekstradycji lub przekazania do Polski.  
W zależności od przepisów procedury karnej obowiązujących w krajach obszaru poszukiwań, Sąd wnosi o: zlokalizowanie, 
zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie osoby poszukiwanej i zapewnia, że wystąpi do władz właściwego kraju z 
oficjalnym wnioskiem o tymczasowe aresztowanie i ekstradycję lub przekazanie, przesyłając wymagane dokumenty 
właściwym kanałem i w przewidzianym czasie. 
 

Zakres terytorialny poszukiwań /właściwe zaznaczyć/: 

□ - wszystkie kraje należące do Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol 

□ - strefa 2 - Europa 

□ - strefa 3 - Bliski Wschód i Afryka Północna 

□ - strefa 4 - Ameryka Południowa 

□ - strefa 5 - Afryka Wschodnia i Afryka Zachodnia 

□ - strefa 6 - Ameryka Północna 

□ - strefa 7 - Azja 

□ - strefa 8 - Karaiby i Ameryka Środkowa 

□ - strefa 9 - Oceania 

□ - wniosek o publikację Czerwonej Noty Interpolu - wszystkie kraje należące do Międzynarodowej Organizacji Policji 

Kryminalnej - Interpol 

□ - zgoda na publikacje wizerunku oraz  informacji o wydanej Czerwonej Nocie Interpolu na ogólnodostępnych 

stronach Sekretariatu Generalnego w Lyonie 

A. DANE OSOBOWE  

1. NAZWISKO obecnie używane   

2. NAZWISKO RODOWE  

3. IMIONA  

NADAWCA: NR SPRAWY: DATA: 

   

Załączniki do zarządzenia nr 5
Komendanta Głównego Policji
z dnia 4 lutego 2021 r.
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4. PŁEĆ (      ) mężczyzna                                              (      ) kobieta 

5. DATA I MIEJSCE URODZENIA  

6. PESEL  

7. IMIONA I NAZWISKO OJCA   

8. IMIONA I NAZWISKO RODOWE 
   MATKI 

 

9. TOŻSAMOŚĆ JEDNOZNACZNIE 
    POTWIERDZONA  

(      ) tak  (      ) nie  

10. OBYWATELSTWO  

 
 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE 
(uzyskać z jednostki Policji prowadzącej poszukiwania krajowe przed sporządzeniem wniosku). 

1. DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI  
Paszport:                                        data i kraj wystawienia: 
Dowód osobisty:                           data wystawienia: 

2. DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI 
   UŻYWANE BEZPRAWNIE 

   Rodzaj dokumentu, numer dokumentu, data i kraj wydania 
1. 
2. 

3. INNE UŻYWANE DANE PERSONALNE 
(przywłaszczone lub fałszywe) 

   nazwisko,  imiona, data i m-ce urodzenia 
1. 
2. 
 

Wzrost:   Budowa ciała:   

4. RYSOPIS 

Włosy:    Kolor oczu:    

5. ZNAKI SZCZEGÓLNE 
(tatuaże, inwalidztwo, blizny, 
deformacje, itp.)  

 

6. PRZYPUSZCZALNE MIEJSCE POBYTU 

/wskazać wszelkie dostępne informacje 
 i datę uzyskania ich po raz pierwszy/ 

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

7. Załączyć fotografię:    
    Data wykonania:      

8.(  ) Załączyć kartę daktyloskopijną dobrej jakości  
jeśli był/a w przeszłości daktyloskopowany/a w Polsce. 

 
9. OSTRZEŻENIA 

 Osoba może być: 
 

(  ) uzbrojona 
(  ) niebezpieczna 
(  ) uzależniona 
 od narkotyków  
(  ) cierpi na 
amnezję 

(  ) może próbować 
 ucieczki 
(  ) chora 
psychicznie 
(  ) chora zakaźnie  

(  ) skłonna popełnić przestępstwa 
seksualne z udziałem małoletnich 
(  ) skłonna wykorzystywać zdjęcia 
małoletnich w celach pornograficznych  
(  ) ma skłonności samobójcze 
 

(  ) w trakcie leczenia  
(  ) agresywna 
(  ) Inne:  
 (wskazać jakie)  
 

 
C. PODSTAWA PRAWNA POSZUKIWAŃ 

(należy sporządzić osobno dla każdej podstawy poszukiwawczej)  

 

1.   Sygnatura krajowego listu gończego:  …………………………………………  

Data i miejsce wydania:    -   -      …………………………… 

Organ wydający: 
 

………………………………………… 
 
………………………………………… 
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2.   Sygnatura wyroku:  …………………………………………  

Data i miejsce wydania:    -   -      …………………………… 

Organ wydający: 
 

………………………………………… 
 
………………………………………… 
 

 

3.   Wymiar orzeczonej kary  
 
………………………………………… 
 (lata/miesiące/dni) 

4. Wymiar kary jaka pozostała do odbycia  
 
………………………………………… 
 (lata/miesiące/dni) 

5. Termin przedawnienia wykonania kary     -   -      

 
6. Kwalifikacja prawna czynu (art.): 
 

 

 
7. Kwalifikacja prawna słownie (nazwa 
    przestępstwa): 
 

 

  
8. OPIS POPEŁNIONEGO PRZESTĘPSTWA/PRZESTĘPSTW: (data, miejsce przestępstwa, opis czynu ze wskazaniem istotnych 

okoliczności): 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował, nr tel.:                                                                                                                                 Pieczęć i podpis 
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wersja dla prokuratury 

 
 

 
Krajowe Biuro Interpolu w Warszawie 

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji  
Komendy Głównej Policji 

02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150 
 
WNIOSEK:  
 
     o wysłanie czerwonej dyfuzji 
     o publikację czerwonej noty (adresowanej do wszystkich państw członkowskich Interpolu) 
     zgoda na opublikowanie wizerunku (dotyczy noty) na ogólnodostępnych stronach Interpolu 

 
Deklaracja organu uprawnionego: Prokuratura wnosi o wszczęcie poszukiwań międzynarodowych niżej wymienionej 
osoby, w celu jej ekstradycji lub przekazania do Polski.  
W zależności od przepisów procedury karnej obowiązujących w krajach obszaru poszukiwań, Prokuratura wnosi o: 
zlokalizowanie, zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie osoby poszukiwanej i zapewnia, że wystąpi do władz 
właściwego kraju z oficjalnym wnioskiem o tymczasowe aresztowanie i ekstradycję lub przekazanie, przesyłając 
wymagane dokumenty właściwym kanałem i w przewidzianym czasie. 
 

Zakres terytorialny poszukiwań /właściwe zaznaczyć/: 

□ - wszystkie kraje należące do Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol 

□ - strefa 2 - Europa 

□ - strefa 3 - Bliski Wschód i Afryka Północna 

□ - strefa 4 - Ameryka Południowa 

□ - strefa 5 - Afryka Wschodnia i Afryka Zachodnia 

□ - strefa 6 - Ameryka Północna 

□ - strefa 7 - Azja 

□ - strefa 8 - Karaiby i Ameryka Środkowa 

□ - strefa 9 - Oceania 

□ - wniosek o publikację Czerwonej Noty Interpolu - wszystkie kraje należące do Międzynarodowej Policji Kryminalnej - 

Interpol 

□ - zgoda na publikacje wizerunku oraz  informacji o wydanej Czerwonej Nocie Interpolu na ogólnodostępnych 

stronach Sekretariatu Generalnego w Lyonie 

A. DANE OSOBOWE  

1. NAZWISKO obecnie używane   

2. NAZWISKO RODOWE  

3. IMIONA  

4. PŁEĆ (      ) mężczyzna                                              (      ) kobieta 

5. DATA I MIEJSCE URODZENIA  

6. PESEL  

NADAWCA: NR SPRAWY: DATA: 
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7. IMIONA I NAZWISKO OJCA   

8. IMIONA I NAZWISKO RODOWE 
   MATKI 

 

9. TOŻSAMOŚĆ JEDNOZNACZNIE 
    POTWIERDZONA  

(      ) tak  (      ) nie  

10. OBYWATELSTWO  

 
 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE 
(uzyskać z jednostki Policji prowadzącej poszukiwania krajowe przed sporządzeniem wniosku) 

1. DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI  
Paszport:                                        data i kraj wystawienia: 
Dowód osobisty:                           data wystawienia: 

2. DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI 
   UŻYWANE BEZPRAWNIE 

   Rodzaj dokumentu, numer dokumentu, data i kraj wydania 
1. 
2. 

3. INNE UŻYWANE DANE PERSONALNE 
(przywłaszczone lub fałszywe) 

   nazwisko,  imiona, data i m-ce urodzenia 
1. 
2. 
 

Wzrost:   Budowa ciała:   

4. RYSOPIS 

Włosy:    Kolor oczu:    

5. ZNAKI SZCZEGÓLNE 
(tatuaże, inwalidztwo, blizny, 
deformacje, itp.)  

 

6. PRZYPUSZCZALNE MIEJSCE POBYTU 

/wskazać wszelkie dostępne informacje 
 i datę uzyskania ich po raz pierwszy/ 

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

7. Załączyć fotografię:    
    Data wykonania:      

8.(  ) Załączyć kartę daktyloskopijną dobrej jakości  
jeśli był/a w przeszłości daktyloskopowany/a w Polsce. 

 
9. OSTRZEŻENIA 

 Osoba może być: 
 

(  ) uzbrojona 
(  ) niebezpieczna 
(  ) uzależniona 
 od narkotyków  
(  ) cierpi na 
amnezję 

(  ) może próbować 
 ucieczki 
(  ) chora 
psychicznie 
(  ) chora zakaźnie  

(  ) skłonna popełnić przestępstwa 
seksualne z udziałem małoletnich 
(  ) skłonna wykorzystywać zdjęcia 
małoletnich w celach pornograficznych  
(  ) ma skłonności samobójcze 
 

(  ) w trakcie leczenia  
(  ) agresywna 
(  ) Inne :  
 (wskazać jakie)  
 

 
C. PODSTAWA PRAWNA POSZUKIWAŃ 

(należy sporządzić osobno dla każdej podstawy poszukiwawczej)  

 

1.    Sygnatura krajowego listu gończego :  …………………………………………  

Data i miejsce wydania:    -   -      …………………………… 

Organ wydający: 
 

…………………………………………………………… 
 

 

2.    Maksymalne zagrożenie karą:   
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3.    Sygnatura postanowienia o tymczasowym 
       aresztowaniu 

 
 
Data i miejsce wydania 
 
 
Organ wydający: 
 

………………………………………... 

 
  -   -     

 
…………………........................................ 

……………………………. 

3. Termin przedawnienia karalności     -   -      

 
4. Kwalifikacja prawna czynu (art.): 
 

 

 
5. Kwalifikacja prawna słownie (nazwa 
    przestępstwa): 
 

 

  
6. OPIS POPEŁNIONEGO PRZESTĘPSTWA/PRZESTĘPSTW: (data, miejsce przestępstwa, opis czynu ze wskazaniem istotnych 

okoliczności): 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował, nr tel.:                                                                                                                                 Pieczęć i podpis 
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Załącznik nr 2  
WZÓR 

 
 

Krajowe Biuro Interpolu w Warszawie 
Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji  

Komendy Głównej Policji 
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150 

 
WNIOSEK:  
     o wysłanie niebieskiej dyfuzji 
     o publikację niebieskiej noty (adresowanej do wszystkich państw członkowskich Interpolu) 
   
w celu: 
     ustalenia miejsca pobytu osoby 
     ustalenia tożsamości osoby 
     zebrania informacji o osobie  
 
osoby: 
     poszukiwanej 
     podejrzanej 
 
 
Deklaracja organu uprawnionego: uzyskanie informacji, zlokalizowanie lub zidentyfikowanie osoby  
w związku z prowadzoną sprawą oraz przekazanie informacji właściwym kanałem. 
 

  

Zakres terytorialny dyfuzji /właściwe zaznaczyć/:  

□ - wszystkie kraje należące do Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol 

□ - strefa 2 – Europa 

□ - strefa 3 – Bliski Wschód i Afryka Północna 

□ - strefa 4 – Ameryka Południowa 

□ - strefa 5 – Afryka Wschodnia i Afryka Zachodnia 

□ - strefa 6 – Ameryka Północna 

□ - strefa 7 – Azja 

□ - strefa 8 – Karaiby i Ameryka Środkowa 

□ - strefa 9 – Oceania 

  

Ze szczególnym uwzględnieniem następujących państw wraz z uzasadnieniem: 

 

 

 

A. DANE OSOBOWE  

1. NAZWISKO obecnie używane   

2. NAZWISKO RODOWE  

3. IMIONA  

4. PŁEĆ (      ) mężczyzna                                              (      ) kobieta 

NADAWCA: NR SPRAWY: DATA: 
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5. DATA I MIEJSCE URODZENIA  

6. PESEL  

7. IMIONA I NAZWISKO OJCA   

8. IMIONA I NAZWISKO RODOWE 
MATKI 

 

9. TOŻSAMOŚĆ JEDNOZNACZNIE 
POTWIERDZONA  

(      ) tak  (      ) nie  

10. OBYWATELSTWO  

B. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 

1. DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI  
Rodzaj dokumentu, numer dokumentu, data i kraj wydania 
1. 
2. 

2. INNE UŻYWANE DANE OSOBOWE 
(np. przywłaszczone, fałszywe, itp.) 

Nazwisko, imiona, data i miejsce urodzenia: 
1. 
2. 
 

Wzrost:   Budowa ciała:   

Waga: Kolor oczu:    3. RYSOPIS 

Włosy:    Grupa krwi: 

4.  ZNAKI SZCZEGÓLNE 
(tatuaże, inwalidztwo, blizny, 
deformacje, itp.) 

 
 
 
 
 

5. PRZYPUSZCZALNE MIEJSCE 
POBYTU (wskazać wszelkie dostępne 
informacje  i datę uzyskania ich po 
raz pierwszy) 

 
 
 
 
 

 
6. OSTRZEŻENIA 

 

(   ) uzbrojona 
(   ) niebezpieczna  
(   ) agresywna 
(   ) ryzyko ucieczki 
(   ) niejawna kontrola. Zebrać jak najwięcej informacji o osobie kontrolowanej bez 
informowania jej o istniejącym wpisie. Wpis ten nie jest podstawą do zatrzymania osoby. 
(   ) chora zakaźnie  
(   ) uzależniona od narkotyków 
(   ) chora psychicznie 
(   ) cierpi na amnezję (utratę pamięci) 
(   ) cierpi na depresję 
(   ) w trakcie leczenia 
(   ) skłonności samobójcze  
(   ) skłonności do popełniania przestępstw seksualnych z udziałem małoletnich 
(   ) skłonności do wykorzystywania zdjęć małoletnich o charakterze pornograficznym do 
własnych korzyści 
(   ) inne (wskazać jakie):  
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7. ZAŁĄCZNIKI 
Czy do wniosku 
załączono: 

(   ) Zdjęcia                                             (  ) Dostępne w bazie policyjnej 
(   ) Odbitki linii papilarnych               (  ) Dostępne w bazie policyjnej 
(   ) Profil DNA 
(   ) Informacje o uzębieniu 

C. PODSTAWA PRAWNA POSZUKIWAŃ 

Sygnatura sprawy  

Okoliczności sprawy  
(w tym: data, miejsce, typ 
przestępstwa, opis)  

 

 
Opracował: 
Tel.:  

Pieczęć i podpis  
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   Załącznik nr 3 
WZÓR 

 
 

Krajowe Biuro Interpolu w Warszawie 
Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji  

Komendy Głównej Policji 
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150 

WNIOSEK:  
 
      o wysłanie zielonej dyfuzji  
      o publikację zielonej noty (adresowanej do wszystkich państw członkowskich Interpolu) 
 
w celu ostrzeżenia odnośnie działalności przestępczej osoby mogącej stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 
publicznego 
Deklaracja jednostki wnioskującej: Policja wnosi o przekazanie właściwym kanałem ostrzeżenia odnośnie działalności 
przestępczej osoby 
 

  

Zakres terytorialny dyfuzji /właściwe zaznaczyć/: 

□ - wszystkie kraje należące do Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol 

□ - strefa 2 – Europa 

□ - strefa 3 – Bliski Wschód i Afryka Północna 

□ - strefa 4 – Ameryka Południowa 

□ - strefa 5 – Afryka Wschodnia i Afryka Zachodnia 

□ - strefa 6 – Ameryka Północna 

□ - strefa 7 – Azja 

□ - strefa 8 – Karaiby i Ameryka Środkowa 

□ - strefa 9 – Oceania 

  
Ze szczególnym uwzględnieniem następujących państw wraz z uzasadnieniem: 

 

A. DANE OSOBOWE  

1. NAZWISKO obecnie używane   

2. NAZWISKO RODOWE  

3. IMIONA  

4. PŁEĆ (      ) mężczyzna                                              (      ) kobieta 

5. DATA I MIEJSCE URODZENIA  

6. PESEL  

7. IMIONA I NAZWISKO OJCA   

8. IMIONA I NAZWISKO RODOWE 
MATKI 

 

9. TOŻSAMOŚĆ JEDNOZNACZNIE 
POTWIERDZONA  

(      ) tak  (      ) nie  

NADAWCA: NR SPRAWY: DATA: 

   

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji – 15 – Poz. 9



10. OBYWATELSTWO  

B. DANE IDENTYFIKACYJNE 

1. DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI  
Paszport:                                        data i kraj wystawienia: 
Dowód osobisty:                           data wystawienia: 

2. DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI 
UŻYWANE BEZPRAWNIE 

Rodzaj dokumentu, numer dokumentu, data i kraj wydania 
1. 
2. 

3. INNE UŻYWANE DANE OSOBOWE 
(np. przywłaszczone, fałszywe, itp. ) 

Nazwisko, imiona, data i miejsce urodzenia 
1. 
2. 
 

Wzrost:   Budowa ciała:   

Waga: Kolor oczu:    4. RYSOPIS 

Włosy:    Grupa krwi: 

5. ZNAKI SZCZEGÓLNE 
(tatuaże, inwalidztwo, blizny, 
deformacje, itp.)  

 

6. PRZYPUSZCZALNE MIEJSCE 
POBYTU (wskazać wszelkie dostępne 
informacje  i datę uzyskania ich po 
raz pierwszy)  

 
7. OSTRZEŻENIA 

 

(   ) uzbrojona 
(   ) niebezpieczna  
(   ) agresywna 
(   ) ryzyko ucieczki 
(   ) chora zakaźnie  
(   ) uzależniona od narkotyków 
(   ) chora psychicznie 
(   ) cierpi na amnezję (utratę pamięci) 
(   ) cierpi na depresję 
(   ) w trakcie leczenia 
(   ) skłonności samobójcze  
(   ) skłonności do popełniania przestępstw seksualnych z udziałem 

małoletnich 
(   ) skłonności do wykorzystywania zdjęć małoletnich o charakterze 

pornograficznym do własnych korzyści 
(   ) inne (wskazać jakie):  

8. ZAŁĄCZNIKI 
Czy do wniosku załączono: 

(   ) Zdjęcia                                        (  ) Dostępne w bazie policyjnej 
(   ) Odbitki linii papilarnych           (  ) Dostępne w bazie policyjnej 
(   ) Profil DNA 
(   ) Informacje o uzębieniu 

C. PODSTAWA PRAWNA POSZUKIWAŃ 

Sygnatura sprawy  

Okoliczności sprawy  
(w tym: data, miejsce, klasyfikacja 
przestępstwa, opis)  

 

 
Opracował: 
Tel.:                                                                                                                                                                     Pieczęć i podpis  
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Załącznik nr 4 
WZÓR 

 
 

Krajowe Biuro Interpolu w Warszawie 
Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji  

Komendy Głównej Policji 
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150 

 
WNIOSEK:  
 
     o wysłanie żółtej dyfuzji 
     o publikację żółtej noty (adresowanej do wszystkich państw członkowskich Interpolu) 
      zgoda na opublikowanie wizerunku (dotyczy noty) 
w celu: 
     ustalenia miejsca pobytu osoby zaginionej  
     ustalenia tożsamości osoby niezdolnej do własnej identyfikacji 
 
Deklaracja jednostki wnioskującej: Policja wnosi o uzyskanie informacji, zlokalizowanie lub zidentyfikowanie osoby 
zaginionej lub niezdolnej do własnej identyfikacji oraz przekazanie informacji właściwym kanałem. 
 

  

Zakres terytorialny dyfuzji  /właściwe zaznaczyć/:   

□ - wszystkie kraje należące do Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol 

□ - strefa 2 – Europa 

□ - strefa 3 – Bliski Wschód i Afryka Północna  

□ - strefa 4 – Ameryka Południowa 

□ - strefa 5 – Afryka Wschodnia i Afryka Zachodnia 

□ - strefa 6 – Ameryka Północna 

□ - strefa 7 – Azja 

□ - strefa 8 – Karaiby i Ameryka Środkowa 

□ - strefa 9 – Oceania 

  

Ze szczególnym uwzględnieniem następujących państw wraz z uzasadnieniem: 

 

 

 

A. DANE OSOBOWE  

1. NAZWISKO obecnie używane   

2. NAZWISKO RODOWE  

3. IMIONA  

4. PŁEĆ (      ) mężczyzna                                              (      ) kobieta 

5. DATA I MIEJSCE URODZENIA  

6. PESEL  

7. IMIONA I NAZWISKO OJCA   

NADAWCA: NR SPRAWY: DATA: 
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8. IMIONA I NAZWISKO RODOWE 
MATKI 

 

9. TOŻSAMOŚĆ JEDNOZNACZNIE 
POTWIERDZONA  

(      ) tak  (      ) nie  

10. OBYWATELSTWO  

B. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 

1. DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI  
Rodzaj dokumentu, numer dokumentu, data i kraj wydania 
1. 
2. 

2. INNE UŻYWANE DANE OSOBOWE 
(np. przywłaszczone, fałszywe, itp.) 

Nazwisko, imiona, data i miejsce urodzenia: 
1. 
2. 
 

Wzrost:   Budowa ciała:   

Waga: Kolor oczu:    3. RYSOPIS 

Włosy:    Grupa krwi: 

4.  UBIÓR 

 
 
 
 
 

5. ZNAKI SZCZEGÓLNE 
(tatuaże, inwalidztwo, blizny, 
deformacje, itp.)  

 
 
 
 
 

6. RZECZY OSOBISTE LUB INNE 
PRZEDMIOTY ZNALEZIONE PRZY 
OSOBIE 

 
 
 
 
 

7. PRZYPUSZCZALNE MIEJSCE 
POBYTU (wskazać wszelkie dostępne 
informacje  i datę uzyskania ich po 
raz pierwszy) 

 
 
 
 
 

 
8. OSTRZEŻENIA 

 

(   ) uzbrojona 
(   ) niebezpieczna  
(   ) agresywna 
(   ) ryzyko ucieczki 
(   ) chora zakaźnie  
(   ) uzależniona od narkotyków 
(   ) chora psychicznie 
(   ) cierpi na amnezję (utratę pamięci) 
(   ) cierpi na depresję 
(   ) w trakcie leczenia 
(   ) skłonności samobójcze  
(   ) skłonności do popełniania przestępstw seksualnych z udziałem małoletnich 
(   ) skłonności do wykorzystywania zdjęć małoletnich o charakterze pornograficznym do 

własnych korzyści 
 (   ) inne (wskazać jakie):  
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9. ZAŁĄCZNIKI 
Czy do wniosku 
załączono: 

(   ) Zdjęcia                                             (  ) Dostępne w bazie policyjnej 
(   ) Odbitki linii papilarnych               (  ) Dostępne w bazie policyjnej 
(   ) Profil DNA 
(   ) Informacje o uzębieniu 

C. INFORMACJE O ADRESACH 

1. ADRES  

2. KOD POCZTOWY  

3. MIASTO  

4. PAŃSTWO  

5. ADRES ELEKTRONICZNY  

D. PODSTAWA PRAWNA POSZUKIWAŃ 

Sygnatura sprawy  

Okoliczności sprawy  
(w tym: data, miejsce, opis)  

 

 
Opracował: 
Tel.:  

Pieczęć i podpis  
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Załącznik nr 5 
WZÓR  

 
 

Krajowe Biuro Interpolu w Warszawie 
Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji  

Komendy Głównej Policji 
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150 

 
WNIOSEK:  
 
      o wysłanie czarnej dyfuzji  
      o publikację czarnej noty (adresowanej do wszystkich państw członkowskich Interpolu) 
 
w celu ustalenia tożsamości niezidentyfikowanych zwłok 
 
Deklaracja jednostki wnioskującej: Policja wnosi o uzyskanie informacji na temat niezidentyfikowanych zwłok oraz 
przekazanie informacji właściwym kanałem. 
 

  

Zakres terytorialny dyfuzji /właściwe zaznaczyć/:   

□ - wszystkie kraje należące do Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol 

□ - strefa 2 – Europa 

□ - strefa 3 – Bliski Wschód i Afryka Północna  

□ - strefa 4 – Ameryka Południowa 

□ - strefa 5 – Afryka Wschodnia i Afryka Zachodnia 

□ - strefa 6 – Ameryka Północna 

□ - strefa 7 – Azja 

□ - strefa 8 – Karaiby i Ameryka Środkowa 

□ - strefa 9 – Oceania 

  

Ze szczególnym uwzględnieniem następujących państw wraz z uzasadnieniem: 

 

 

 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE 

1. PŁEĆ (      ) mężczyzna                 (      ) kobieta                    (      ) nieznana 

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE 
PAŃSTWA POCHODZENIA / 
NARODOWOŚCI / GRUPY ETNICZNEJ 
/ MOŻLIWEJ TOŻSAMOŚCI 

 
 
 
 
 

3. DODATKOWE INFORMACJE 

 
 
 
 

4. RYSOPIS Grupa krwi: Szacunkowy wiek: 

NADAWCA: NR SPRAWY: DATA: 
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Wzrost: Budowa ciała: 

Włosy: Kolor oczu: 

5.  UBIÓR 

 
 
 
 

6. ZNAKI SZCZEGÓLNE 
(tatuaże, inwalidztwo, blizny, 
deformacje, itp.)  

 
 
 
 
 

7. RZECZY OSOBISTE LUB INNE 
PRZEDMIOTY ZNALEZIONE PRZY 
OSOBIE 

 
 

8. ZAŁĄCZNIKI 
Czy do wniosku załączono: 

(   ) Zdjęcia                                     (  ) Dostępne w bazie policyjnej 
(   ) Odbitki linii papilarnych       (  ) Dostępne w bazie policyjnej 
(   ) Profil DNA 
(   ) Informacje o uzębieniu 

B. INFORMACJE O ADRESACH 

1. ADRES  

2. KOD POCZTOWY  

3. MIASTO  

4. PAŃSTWO  

5. ADRES ELEKTRONICZNY  

C. INFORMACJE O MIEJSCU i OKOLICZNOŚCIACH ODNALEZIENIA 

1. DATA  

2. MIASTO  

3. PAŃSTWO  

4. OKOLICZNOŚCI  

5. SZACUNKOWY WIEK  

6. PRZYCZYNA ZGONU 
(określona lub domniemana) 

 

 
 
Opracował: 
Tel.:  

Pieczęć i podpis  
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Załącznik nr 6  

WZÓR 

 

 

Krajowe Biuro Interpolu w Warszawie 

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji  

Komendy Głównej Policji 

02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150 
 

WNIOSEK:  

 

      o wysłanie fioletowej dyfuzji  

      o publikację fioletowej noty (adresowanej do wszystkich państw członkowskich Interpolu) 
 
w celu ostrzeżenia o sposobie działania sprawców przestępstw (modus operandi), przedmiotach lub urządzeniach 
używanych do ich popełniania lub uzyskania informacji o czynach przestępczych 
 
Deklaracja jednostki wnioskującej: Policja wnosi o przekazanie ostrzeżenia właściwym kanałem. 
 

  

Zakres terytorialny dyfuzji  /właściwe zaznaczyć/:   

□ - wszystkie kraje należące do Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol 

□ - strefa 2 – Europa 

□ - strefa 3 – Bliski Wschód i Afryka Północna  

□ - strefa 4 – Ameryka Południowa 

□ - strefa 5 – Afryka Wschodnia i Afryka Zachodnia 

□ - strefa 6 – Ameryka Północna 

□ - strefa 7 – Azja 

□ - strefa 8 – Karaiby i Ameryka Środkowa 

□ - strefa 9 – Oceania 

  
Ze szczególnym uwzględnieniem następujących państw wraz z uzasadnieniem: 

 

A. INFORMACJE O PRZESTĘPSTWIE  

1. KWALIFIKACJA PRAWNA  

2. DATA POPEŁNIENIA  

3. MIEJSCE POPEŁNIENIA  

4. OKOLICZNOŚCI SPRAWY  

NADAWCA: NR SPRAWY: DATA: 
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5. OPIS MODUS OPERANDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. DODATKOWE INFORMACJE: 

 
 
 
 
 
 

 

B. NIEZIDENTYFIKOWANY(I) SPRAWCA(Y) 

 

Płeć: Szacunkowy wiek: 

Wzrost: Budowa ciała: 1. RYSOPIS 

Włosy: Kolor oczu: 

2. ZNAKI SZCZEGÓLNE 
(tatuaże, inwalidztwo, blizny, 
deformacje, itp.)  

 

3. DODATKOWE INFORMACJE 
(wskazać wszelkie dostępne 
informacje)  

4. ZAŁĄCZNIKI 
Czy do wniosku załączono: 

(   ) Zdjęcia                                   (  ) Dostępne w bazie policyjnej 
(   ) Odbitki linii papilarnych     (  ) Dostępne w bazie policyjnej 
(   ) Profil DNA 

C. ZIDENTYFIKOWANY(I) SPRAWCA(Y) 

1. NAZWISKO:  

2. IMIONA  

3. INNE UŻYWANE DANE OSOBOWE 
(np. przywłaszczone, fałszywe, itp.) 

 

4. DATA I MIEJSCE URODZENIA  

5. IMIONA I NAZWISKO OJCA  

6. IMIONA I NAZWISKO RODOWE 
MATKI 

 

7. OBYWATELSTWO  

8. DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI 
UŻYWANE BEZPRAWNIE 

Rodzaj dokumentu, numer dokumentu, data i kraj wydania 
1. 
2. 

9. RYSOPIS Płeć: Szacunkowy wiek: 
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Wzrost: Budowa ciała: 

Włosy: Kolor oczu: 

10. ZNAKI SZCZEGÓLNE 
(tatuaże, inwalidztwo, blizny, 
deformacje, itp.)  

 

11. DODATKOWE INFORMACJE 
(wskazać wszelkie dostępne 
informacje) 

 
 

D. PRZEDMIOT(Y) i URZĄDZENIE(A) 

Rodzaj i cechy identyfikacyjne  

   

E. PODSTAWA PRAWNA 

Sygnatura sprawy  

   

 
Opracował: 
Tel.:  

Pieczęć i podpis  
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Załącznik nr 7 
WZÓR  

 
 

Krajowe Biuro Interpolu w Warszawie 
Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji  

Komendy Głównej Policji 
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150 

 
WNIOSEK:  
 
      o wysłanie pomarańczowej dyfuzji  
      o publikację pomarańczowej noty (adresowanej do wszystkich państw członkowskich Interpolu) 
 
w celu ostrzeżenia o: 
      bezpośrednim zagrożeniu 
      bezpośrednim zagrożeniu w związku z osobą 
      bezpośrednim zagrożeniu w związku z przedmiotem 
      działalności przestępczej / modus operandi 
      ucieczce z więzienia 
 
Deklaracja jednostki wnioskującej: Policja wnosi o przekazanie ostrzeżenia właściwym kanałem. 
 

  

Zakres terytorialny dyfuzji /właściwe zaznaczyć/:   

□ - wszystkie kraje należące do Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol 

□ - strefa 2 – Europa 

□ - strefa 3 – Bliski Wschód i Afryka Północna 

□ - strefa 4 – Ameryka Południowa 

□ - strefa 5 – Afryka Wschodnia i Afryka Zachodnia 

□ - strefa 6 – Ameryka Północna 

□ - strefa 7 – Azja 

□ - strefa 8 – Karaiby i Ameryka Środkowa 

□ - strefa 9 – Oceania 

  

Ze szczególnym uwzględnieniem następujących państw wraz z uzasadnieniem 

 

 

 

A. INFORMACJE O ZAGROŻENIU 

NADAWCA: NR SPRAWY: DATA: 
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1. OPIS 
(tekst i zdjęcia) 
w tym: data, miejsce, okoliczności, 
itp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. DODATKOWE INFORMACJE: 

 
 
 
 
 
 

 
B. NIEZIDENTYFIKOWANA(E) OSOBA(Y) 

 

Płeć: Szacunkowy wiek: 

Wzrost: Budowa ciała: 1. RYSOPIS 

Włosy: Kolor oczu: 

2. ZNAKI SZCZEGÓLNE 
(tatuaże, inwalidztwo, blizny, 
deformacje, itp.)  

 

3. DODATKOWE INFORMACJE 
(wskazać wszelkie dostępne 
informacje) 

 
 

4. ZAŁĄCZNIKI 
Czy do wniosku załączono: 

(   ) Zdjęcia                                   (  ) Dostępne w bazie policyjnej 
(   ) Odbitki linii papilarnych      (  ) Dostępne w bazie policyjnej 
(   ) Profil DNA 
(   ) Informacje o uzębieniu 

C. ZIDENTYFIKOWANA(E) OSOBA(Y) 

1. NAZWISKO:  

2. IMIONA  

3. INNE UŻYWANE DANE OSOBOWE 
(np. przywłaszczone, fałszywe, itp.) 

 

4. DATA I MIEJSCE URODZENIA  

5. IMIONA I NAZWISKO OJCA  

6. IMIONA I NAZWISKO RODOWE 
MATKI 

 

7. OBYWATELSTWO  

8. DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI 
UŻYWANE BEZPRAWNIE 

Rodzaj dokumentu, numer dokumentu, data i kraj wydania 
1. 
2. 

9. RYSOPIS Płeć: Szacunkowy wiek: 
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Wzrost: Budowa ciała: 

Włosy: Kolor oczu: 

10. ZNAKI SZCZEGÓLNE 
(tatuaże, inwalidztwo, blizny, 
deformacje, itp.)  

 

11. DODATKOWE INFORMACJE 
(wskazać wszelkie dostępne 
informacje) 

 
 

D. PRZEDMIOT(Y) i URZĄDZENIE(A) 

  

   

E. PODSTAWA PRAWNA 

Sygnatura sprawy  

   

 
Opracował: 
Tel.:  

Pieczęć i podpis  
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Załącznik nr 8 

WZÓR 

 

 

Komenda Wojewódzka Policji w ..........................  /  Komenda Stołeczna Policji 
*(niewłaściwe skreślić) 

 

WNIOSEK:  

       

      o publikację noty dotyczącej utraconego dzieła sztuki (adresowanej do wszystkich państw członkowskich Interpolu) 
 

w celu poszukiwania lub zidentyfikowania dzieła sztuki w związku z prowadzonym postępowaniem  
 
Deklaracja jednostki wnioskującej: Policja wnosi o uzyskanie informacji lub poszukiwanie dzieła sztuki w związku  
z prowadzonym postępowaniem oraz przekazanie informacji właściwym kanałem. 
 

A. OPIS PRZEDMIOTU 

(wypełnić pola gdy informacje są dostępne) 
 

1. TYP PRZEDMIOTU (np. obraz, 
rzeźba, książka) 

 

2. UŻYTY MATERIAŁ (np. obraz 
olejny na płótnie) 

    
 

3. WYMIARY (w zależności od 
przedmiotu: wysokość, szerokość, 
głębokość, średnica lub ciężar) 

 

4. NAPISY I ZNAKI (np. podpis 
autora, numer inwentarzowy, 
napisy oraz ich umiejscowienie 
na przedmiocie)  

 

5. ELEMENTY SZCZEGÓLNE 
(elementy wyróżniające dany 
przedmiot np. rysy, rozdarcia, 
dziury, plamy, ubytki) 

 
 

6. TYTUŁ DZIEŁA       

7. TEMAT (np. Madonna z 
Dzieciątkiem, pejzaż morski, 
martwa natura itp.)      

 

8. DATA LUB EPOKA POWSTANIA 
DZIEŁA      

 

9. TWÓRCA (nazwisko i imię 
konkretnego twórcy jeśli jest 
znany, ewentualnie nazwa szkoły 
lub warsztatu)      

 

B. KARTA OPISU ZDARZENIA 

1. DATA I MIEJSCE UTRATY LUB 
ZAGINIĘCIA PRZEDMIOTU 

 

NADAWCA: NR SPRAWY: DATA: 
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2. NAZWA WŁAŚCICIELA 
UTRACONEGO PRZEDMIOTU 

 

    
 

3. INFORMACJA, GDZIE 
ZNAJDOWAŁ SIĘ PRZEDMIOT  
W CHWILI UTRATY  

 

 

4. INNE INFORMACJE W SPRAWIE 
(okoliczności utraty, zaginięcia) 
 (nie jest obowiązkowy) 

 

 
Opracował: 
Tel.:  

Pieczęć i podpis  
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Załącznik nr 9  

 

Procedury postępowania w przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu  

na skutek wglądu do Systemu Informacyjnego Interpolu I-24/7 
 

I.  Procedura postępowania w przypadku odnalezienia osoby figurującej w Systemie Informacyjnym 

Interpolu I-24/7, zwanym dalej "bazą Interpolu", na podstawie  czerwonej noty lub czerwonej 

dyfuzji. 

 

1.  Po odnalezieniu  osoby, która figuruje w bazie Interpolu na podstawie czerwonej  noty lub dyfuzji, 

policjant obowiązany jest:  

1) potwierdzić tożsamość osoby poszukiwanej; 

2) telefonicznie potwierdzić ważność poszukiwań w KBI Warszawa; 

3) zatrzymać i doprowadzić do właściwej jednostki organizacyjnej Policji; 

4) wypełnić "formularz odnalezienia osoby figurującej w bazie Interpolu", zwanego dalej „formularzem    

odnalezienia osoby”, stanowiący załącznik nr 10 do zarządzenia; 

5) wystąpić do KBI Warszawa z wnioskiem o uzyskanie dodatkowych informacji uzupełniających (np. 

zdjęcia,  odbitki linii papilarnych), gdy jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości osoby 

(zaznaczenie kwadratu TAK w przedostatnim polu formularza odnalezienia osoby);  

6) przekazać formularz odnalezienia osoby, dyżurnemu właściwej jednostki Policji lub kierownikowi 

właściwej komórki lub jednostki organizacyjnej Policji;  

7) sporządzić dokumentację niezbędną do osadzenia osoby w policyjnych pomieszczeniach 

przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia albo innym 

właściwym w danym przypadku miejscu prawnej izolacji.  

 

2.   Dyżurny lub kierownik właściwej komórki lub jednostki organizacyjnej Policji obowiązany jest:  

1) zweryfikować poprawność wypełnienia formularza odnalezienia osoby oraz zgodność zawartych w 

nim treści z danymi prezentowanymi w wynikach sprawdzenia;  

2) potwierdzić weryfikację danych poprzez zatwierdzenie formularza odnalezienia osoby;  

3) przesłać niezwłocznie do KBI Warszawa formularz odnalezienia osoby za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub faksu; 

4) poinformować prokuratora właściwej prokuratury okręgowej o zatrzymaniu osoby poszukiwanej                  

z podaniem w szczególności danych osobowych osoby zatrzymanej, czasu, miejsca i okoliczności 

zatrzymania. Na prośbę osoby zatrzymanej niebędącej obywatelem polskim postępować zgodnie z art. 

612 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. Prośbę cudzoziemca 

udokumentować w protokole zatrzymania osoby;  

5) skontaktować się z KBI Warszawa i potwierdzić otrzymanie wypełnionego formularza. 

 

3.  Nadzór nad właściwym wykonaniem czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, sprawuje kierownik 

jednostki organizacyjnej Policji, w której czynności te są wykonywane. 

 

4.  KBI Warszawa po otrzymaniu wypełnionego formularza odnalezienia osoby obowiązane jest:  

1) zweryfikować aktualność poszukiwań w bazie danych Interpolu;  

2) przesłać kopię noty lub dyfuzji (otrzymanej z zagranicy) do komórki lub jednostki organizacyjnej 

zgłaszającej odnalezienie osoby oraz do właściwej miejscowo prokuratury okręgowej; 

3) przesłać do KBI państwa wnioskującego informację o zatrzymaniu osoby poszukiwanej wraz z prośbą           

o nadesłanie stosownej dokumentacji (wniosek o tymczasowy areszt), zgodnie z wiążącymi obie strony 

umowami dwu lub wielostronnymi, w określonych przypadkach na zasadzie wzajemności; 

 

5.  Policjant wyznaczony do wykonywania dalszych czynności w sprawie obowiązany jest: 

1) przekazać niezwłocznie do właściwej prokuratury okręgowej zgromadzoną w sprawie dokumentację            

z czynności podjętych wobec osoby poszukiwanej, oraz otrzymane z KBI Warszawa materiały w 
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postaci kopii czerwonej noty lub czerwonej dyfuzji; 

2)  pisemnie poinformować KBI Warszawa o zastosowanych wobec osoby poszukiwanej środkach 

zapobiegawczych, a w szczególności o odstąpieniu od ich stosowania.  

 

II.  Procedura postępowania w przypadku odnalezienia osoby, która figuruje w bazie Interpolu na 

podstawie niebieskiej noty lub niebieskiej dyfuzji.  

 

1.  Po odnalezieniu  osoby, która figuruje w bazie Interpolu na podstawie niebieskiej  noty lub niebieskiej 

dyfuzji, policjant obowiązany jest:  

1) potwierdzić tożsamość osoby poszukiwanej; 

2) zrealizować dyspozycje prezentowane w wynikach sprawdzenia jako "Akcja do podjęcia". W 

przypadku celu rejestracji "Zebrać informacje o osobie" - zebrać informacje dotyczące: 

a)   trasy i celu podróży, 

b)   użytkowanego środka transportu, 

c)  osób towarzyszących, 

d)   przewożonych osób lub rzeczy, 

e)   okoliczności towarzyszących podejmowanym czynnościom; 

3) po wykonaniu dyspozycji oraz czynności przewidzianych przepisami krajowymi wypełnić formularz 

odnalezienia osoby; 

4) wystąpić do KBI Warszawa z wnioskiem o uzyskanie dodatkowych informacji uzupełniających (np. 

zdjęcia, odbitki linii papilarnych), gdy jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości osoby 

(zaznaczenie kwadratu TAK w przedostatnim polu formularza odnalezienia osoby);  

5) przekazać formularz odnalezienia osoby, dyżurnemu właściwej jednostki Policji lub kierownikowi 

właściwej komórki lub jednostki organizacyjnej Policji;  

6) sporządzić notatkę urzędową.  

 

2.  Dyżurny lub kierownik właściwej komórki lub jednostki organizacyjnej Policji obowiązany jest: 

1) zweryfikować poprawność wypełnienia formularza odnalezienia osoby oraz zgodność zawartych w 

nim treści z danymi prezentowanymi w wynikach sprawdzenia;  

2) potwierdzić weryfikację danych poprzez zatwierdzenie formularza odnalezienia osoby;  

3) przesłać do KBI Warszawa formularz odnalezienia osoby za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

faksu; 

4) skontaktować się z KBI Warszawa i potwierdzić otrzymanie wypełnionego formularza. 

 

3.  Nadzór nad właściwym wykonaniem czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, sprawuje kierownik 

jednostki organizacyjnej Policji, w której czynności te są wykonywane. 

 

4.  KBI Warszawa po otrzymaniu wypełnionego formularza odnalezienia osoby obowiązane jest:  

1) zweryfikować zawarte w nim treści i ich zgodności z danymi w bazie Interpolu;  

2) przesłać do KBI państwa wnioskującego informację o odnalezieniu osoby, która figuruje w bazie       

Interpolu; 

3) przesłać do jednostki Policji informacje uzupełniające.  

 

III.  Procedura postępowania w przypadku odnalezienia osoby, która figuruje w bazie Interpolu na 

podstawie żółtej noty lub żółtej dyfuzji.  

 

1.  Po odnalezieniu  osoby, która figuruje w bazie Interpolu na podstawie żółtej noty lub żółtej dyfuzji, 

policjant obowiązany jest:  

1) w przypadku pełnoletniej osoby zaginionej: 

a)  potwierdzić tożsamość osoby poszukiwanej i poinformować ją o prowadzonych 

poszukiwaniach, 

b)  ustalić aktualne miejsce jej pobytu. 
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2) w przypadku osoby zaginionej, która dla swojej własnej ochrony lub w celu zapobiegania stwarzanym 

przez nią zagrożeniom powinna zostać oddana do właściwej placówki opiekuńczej lub leczniczej, 

policjant obowiązany jest: 

a)  doprowadzić osobę do właściwej jednostki organizacyjnej Policji, w szczególności w celu 

potwierdzenia jej tożsamości oraz ustalenia okoliczności związanych z jej pobytem na 

terytorium RP,  

b)   w zależności od okoliczności, w tym wieku osoby, jej stanu zdrowia, rodzaju wymaganej 

opieki, umieścić ją we właściwej placówce opiekuńczej lub leczniczej, 

c)  w przypadku osoby małoletniej niezwłocznie powiadomić sąd rodzinny i opiekuńczy o 

podjętych w sprawie czynnościach. 

 

2.  W każdym z wyżej wskazanych przypadków policjant obowiązany jest: 

1) wypełnić formularz odnalezienia osoby; 

2) wystąpić do KBI Warszawa z wnioskiem o uzyskanie dodatkowych informacji uzupełniających, gdy jest 

to niezbędne do potwierdzenia tożsamości osoby (zaznaczenie kwadratu TAK w przedostatnim polu 

formularza odnalezienia osoby); 

3) przekazać wypełniony formularz odnalezienia osoby dyżurnemu właściwej jednostki Policji lub 

kierownikowi właściwej komórki lub jednostki organizacyjnej Policji. 

 

3.  Dyżurny lub kierownik właściwej komórki lub jednostki organizacyjnej Policji obowiązany jest:  

1) zweryfikować poprawność wypełnienia formularza odnalezienia osoby oraz zgodność zawartych w 

nim treści z danymi w prezentowanych wynikach sprawdzenia; 

2) potwierdzić weryfikację danych poprzez zatwierdzenie formularza odnalezienia osoby;  

3) przesłać niezwłocznie KBI Warszawa formularz odnalezienia osoby za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub faksu; 

4) skontaktować się z KBI Warszawa i potwierdzić otrzymanie wypełnionego formularza. 

 

4.  Nadzór nad właściwym wykonaniem czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, sprawuje kierownik 

jednostki organizacyjnej Policji, w której czynności te są wykonywane. 

 

5.  KBI Warszawa po otrzymaniu wypełnionego formularza odnalezienia osoby obowiązane jest:  

1) zweryfikować zawarte w nim treści i ich zgodności z danymi w bazie Interpolu;  

2) przesłać do KBI państwa wnioskującego informację o odnalezieniu osoby, która figuruje w bazie 

Interpolu; 

3) przesłać do jednostki Policji informacje uzupełniające. 

 

IV. Procedura postępowania dotycząca odnalezienia przedmiotu figurującego w bazie Interpolu 

 

1.  W zależności od celu wpisu przedmiotu wprowadzonego do bazy Interpolu, policjant podejmuje 

wszelkie środki dozwolone prawem krajowym.  

 

2.  Informację o okolicznościach odnalezienia przedmiotu, który figuruje w bazie Interpolu, policjant 

przekazuje dyżurnemu lub kierownikowi właściwej komórki lub jednostki organizacyjnej Policji.  

 

3.  Policjant analizuje zebrane informacje, wypełnia "formularz odnalezienia przedmiotu figurującego w 

bazie Interpolu", stanowiący załącznik nr 11 do zarządzenia i przesyła go do KBI Warszawa za 

pośrednictwem dyżurnego lub kierownika właściwej komórki lub jednostki organizacyjnej Policji.  

  

4.  Nadzór nad właściwym wykonaniem czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, sprawuje kierownik 

jednostki organizacyjnej Policji, w której czynności te są wykonywane. 
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Załącznik nr 10 
WZÓR 

FORMULARZ ODNALEZIENIA OSOBY 
FIGURUJĄCEJ W BAZIE INTERPOLU 

 

Data i czas nadania wiadomości 
 
 

Nadawca 
 

 

Odbiorca 

Krajowe Biuro Interpolu w Warszawie 
Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji 
Komenda Główna Policji 
tel. (47) 72 136 40, faks (47) 72 126 74  
e-mail: dyzurny.bmwp@policja.gov.pl  

Zgłoszenie odnalezienia osoby poszukiwanej na podstawie: 
 

Czerwonej Noty/Dyfuzji Interpolu 
Niebieskiej Noty/Dyfuzji Interpolu 
Żółtej Noty/Dyfuzji Interpolu 
 
 

 
DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY 

 

Czy osoba figuruje również w SIS? □ NIE 
□ TAK 

Jeżeli zaznaczono TAK należy podać Schengen ID: 

Czy osoba jest powiązana  
z działalnością terrorystyczną 

□ NIE 
□ TAK 

 

Nazwisko  

Imię  

Płeć  

Data i miejsce urodzenia  

Imię i nazwisko ojca  

Imię i nazwisko rodowe matki  

Obywatelstwo  

Posiadany dokument tożsamości  

Seria i numer, data wydania, data ważności i kraj 
wydania dokumentu tożsamości 
 

 

Status osoby: 
□ Podejrzana 
□ Poszukiwana 
□ Zaginiona 
□ NN osoba 

Cel rejestracji: 
□ Zatrzymać  
□ Ustalić miejsce pobytu 
□ Ustalić tożsamość 
□ Zebrać informacje o osobie 

  

Miejsce, data i czas odnalezienia osoby na skutek 
wglądu do bazy danych Interpolu 
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Okoliczności, w których odnaleziono osobę na 
skutek wglądu do bazy danych Interpolu  
 

 

 
Zebrane informacje na temat osoby 
*obowiązkowe dla niebieskich not/dyfuzji 

 

 
 
 
 
 
 
 

Jednostka realizująca czynności 
(adres wraz z kodem pocztowym, tel./faks, 
prowadzący, numer sprawy) 

 

Czynności podjęte po odnalezieniu osoby 

 

Prokuratura okręgowa właściwa dla miejsca 
zatrzymania (pełna nazwa, adres, tel./faks/e-mail) 
*obowiązkowe dla czerwonych not/dyfuzji 

 

Wniosek do Krajowego Biura Interpolu  
w Warszawie o uzyskanie dodatkowych informacji 
uzupełniających: 

 
        □ TAK               □ NIE 
 

 
 
 
Treść wniosku:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 □ zaznaczyć właściwe  

 

………………..………………………................................... 

                 (stopień, imię, nazwisko, nr tel. i podpis)  
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Załącznik nr 11 

WZÓR 

FORMULARZ ODNALEZIENIA PRZEDMIOTU 

FIGURUJĄCEGO W BAZIE INTERPOLU 
 
 

Data i czas nadania wiadomości  

Nadawca 

 

 

Odbiorca 

Krajowe Biuro Interpolu w Warszawie 

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji 

Komenda Główna Policji  

tel. (47) 72 136 40, faks (47) 72 126 74 

e-mail: dyzurny.bmwp@policja.gov.pl 

   

DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDMIOTU 

Czy przedmiot jest poszukiwany również w 

SIS? 

□ NIE 
□ TAK 

Jeżeli zaznaczono TAK należy podać Schengen ID: 

POJAZD   

Rodzaj pojazdu  

Marka i model pojazdu  

Typ pojazdu  
Numer seryjny pojazdu (VIN)  

Numer rejestracyjny pojazdu  

Kraj rejestracji  

Kraj zgłaszający kradzież 

(kraj rejestracji w bazie Interpolu) 

 

Kolor pojazdu  

Część pojazdu  

DOKUMENT   

Rodzaj dokumentu  

Kraj wystawienia dokumentu 

(kraj rejestracji w bazie Interpolu) 

 

Seria i numer dokumentu  

Data wydania dokumentu  

Data ważności dokumentu  

DZIEŁO SZTUKI  

 

Opis przedmiotu 

 
 
 
 

  

Miejsce, data i czas odnalezienia przedmiotu na skutek 

wglądu do bazy danych Interpolu 

 

Okoliczności, w jakich odnaleziono przedmiot na skutek 

wglądu do bazy danych Interpolu (np.: kontrola,  
odnaleziony jako porzucony, przeszukanie, itp.) 
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Jednostka prowadząca czynności 

(adres wraz z kodem pocztowym, tel./faks, prowadzący, 
numer sprawy) 

 

Czynności podjęte po odnalezieniu przedmiotu na skutek 

wglądu do bazy danych Interpolu (np.: zabezpieczenie 
pojazdu, zabezpieczenie dokumentu, itp.) 

 

Wniosek do Krajowego Biura Interpolu w Warszawie  

o uzyskanie dodatkowych informacji uzupełniających: 

       
    □ TAK                                □ NIE 

 

 
 
Treść wniosku: 
 
 
 
 

W przypadku zabezpieczenia pojazdu: 

- jakie tablice rejestracyjne są na nim zamontowane? 
Kraj wydania: Numer: 

 
  

□ NIE 

Czy materiały sprawy wraz z zabezpieczonym 

przedmiotem zostały przekazane? 

 

Jeżeli TAK, proszę o podanie następujących danych: 

adres, tel./faks, prowadzący, numer sprawy 

□ TAK 

 
 

 

DANE POSIADACZA ZABEZPIECZONEGO PRZEDMIOTU 

Nazwisko  

Imię  

Nazwisko rodowe  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

Płeć  
Obywatelstwo  

Posiadany dokument tożsamości  

Seria i numer, data wydania, data ważności 

i kraj wydania dokumentu tożsamości  
 

 

Czy dokonano zatrzymania osoby/osób 

w związku z zabezpieczeniem przedmiotu? 

□ NIE □ TAK 

 

□ zaznaczyć właściwe  

 ………………..………………………............................. 

                 (stopień, imię, nazwisko i podpis)  
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