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IGNASZEWSKI ANDRZEJ
28.06.2019
Drugie imię: Imię ojca: CZESŁAW
Imię matki: ZDZISŁAWA

IGNASZE
WSKI
ANDRZEJ

Zgłoś osobę!!!

Nazwisko panieńskie matki: FLOREK
Płeć: mężczyzna
Miejsce urodzenia: KÓRNIK
Data urodzenia: 1959-11-11
Pseudonim: CYGAN
Ostatnie miejsce zameldowania: LESZNO, TAMA KOLEJOWA 2/3A
Obywatelstwo: POLSKA

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji
PO KMP Leszno Wydział Kryminalny, 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2a
telefon: (0-61) 841 3111
email: dyzurny.kwp@po.policja.gov.pl
poszukuje na podstawie: Art. 77 pkt 1 Dopuszczanie, wbrew przepisom ustawy, do nieprowadzenia ksiąg
rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub do podawania w tych księgach nierzetelnych
danych, Art. 54 § 1 Nieujawnienie właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub niezłożenie
deklaracji przez podatnika, który uchyla się od opodatkowania, przez co naraża podatek na uszczuplenie, Art.
286 § 1 Oszustwo - typ podstawowy

Poszukujące jednostki policji:
PO KWP Poznań
Podstawy poszukiwań:
Art. 77 pkt 1 Dopuszczanie, wbrew przepisom ustawy, do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew
przepisom ustawy lub do podawania w tych księgach nierzetelnych danych

Cechy rysopisowe
SYLWETKA: fotograﬁa z roku 2001, zdjęcie zeskanowane, był (-a) daktyloskopowany (-a), ubiór schludny, rozmiar
obuwia - 29,1 cm, mężczyzna, waga ponad 90 kg, sylwetka otyła

PRZEDRAMIONA / PRZEDRAMIĘ: symbol trudny do określenia (brak danych o treści), głowa pirata, napis, wyraz
cyfra, szpada, szabla, miecz, tatuaż rysunek, znak symboliczny, tatuaż kompozycja rysunkowa, tatuaż rysunek,
znak symboliczny, tatuaż kompozycja rysunkowa
WŁOSY: wąsy, włosy faliste, włosy krótkie, włosy: uczesanie do góry, włosy szatyn
KLATKA PIERSIOWA: napis, wyraz cyfra, tatuaż(e) - litera(y) (skrót nazwy, inicjały, napis)
SZYJA: szyja krótka
UZĘBIENIE: uzębienie pełne
WARGI (USTA): wargi średnie
USZY / UCHO: uszy normalne, uszy średnie
NOS: kolor nosa naturalny, nos średni, nos prostolinijny, koniuszek nosa opuszczony
OCZY / OKO: oczy wąsko rozstawione, oczy normalnie osadzone, okulary optyczne
CZOŁO: czoło średnie
PALCE / PALEC: błyskawica, piorun, napis, wyraz cyfra, tatuaż(e) - znak graﬁczny (gwiazdka, kreska, kropka,
krzyżyk), tatuaż rysunek, znak symboliczny
DŁOŃ - STRONA GRZBIETOWA: krzyż, jaskółka, tatuaż rysunek, znak symboliczny
TWARZ: twarz pełna, tłusta, twarz okrągła, broda pełna - strzyżona, broda

Wzrost: 176-180 CM
Kolor oczu: JASNE

