POSZUKIWANI
https://poszukiwani.policja.pl/pos/form/r17180660881459,JAKUBIEC-MIROSLAW.html
2022-12-06, 08:45

JAKUBIEC MIROSŁAW
28.06.2019
Drugie imię: Imię ojca: ERWIN
Imię matki: JADWIGA
Nazwisko panieńskie matki: NAWRAT
Płeć: mężczyzna

JAKUBIEC
MIROSŁA
W

JAKUBIEC
MIROSŁA
W

Zgłoś osobę!!!

Miejsce urodzenia: RADLIN
Data urodzenia: 1962-02-02
Pseudonim: Ostatnie miejsce zameldowania: JAGIENKI 4D/5
Obywatelstwo: POLSKA

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji
KA KPP Wodzisław Śląski Wydział Kryminalny, 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
telefon: 47 851 1444
email: dyzurnykwp@ka.policja.gov.pl
poszukuje na podstawie: Art. 242 § 3 Niepowrócenie bez usprawiedliwionej przyczyny do zakładu karnego
najpóźniej w ciągu 3 dni po upływie wyznaczonego terminu przez korzystającego z przerwy w odbywaniu kary
pozbawienia wolności, Art. 156 § 3 Spowodowanie śmierci człowieka w następstwie czynu określonego w art.
156 § 1, Art. 280 § 2 Rozbój - typ kwaliﬁkowany poprzez posługiwanie się przez sprawcę bronią palną, nożem
lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo poprzez działanie
sprawcy w sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub zdrowiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się
taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem

Poszukujące jednostki policji:
KA KWP Katowice
Podstawy poszukiwań:
Art. 242 § 3 Niepowrócenie bez usprawiedliwionej przyczyny do zakładu karnego najpóźniej w ciągu 3 dni po upływie
wyznaczonego terminu przez korzystającego z przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności

Cechy rysopisowe

SYLWETKA: był (-a) daktyloskopowany (-a), mężczyzna, waga 70-89 kg, sylwetka średnia
RAMIONA / RAMIĘ: głowa tygrysa, rozerwany łańcuch (łańcuch), pająk, sztylet, pajęczyna, ramiona długie, tatuaż
kompozycja rysunkowa, tatuaż kompozycja rysunkowa
WŁOSY: włosy proste, włosy długie, włosy: uczesanie do góry, włosy czarne
SZYJA: szyja długa
UZĘBIENIE: widoczne ubytki uzębienia
WARGI (USTA): wargi średnie
NOS: kolor nosa naturalny, nos średni, nos prostolinijny
STOPY / STOPA: stopy zauważalnie małe
NOGI / NOGA: nogi chude, nogi długie
OCZY / OKO: oczy szeroko rozstawione, oczy normalnie osadzone
CZOŁO: czoło wysokie
PALCE / PALEC: palce rąk szczupłe, palce rąk długie
DŁONIE / DŁOŃ: dłonie duże
TWARZ: cera śniada, twarz owalna

Wzrost: 176-180 CM
Kolor oczu: CIEMNE

