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RAKOWSKI ADAM
28.06.2019
Drugie imię: MARIUSZ

Zgłoś osobę!!!

Imię ojca: TADEUSZ
Imię matki: TERESA
Nazwisko panieńskie matki: KRAWCZYK
Płeć: mężczyzna
Miejsce urodzenia: TYCHY
Data urodzenia: 1978-07-08
Pseudonim: RAKU
Ostatnie miejsce zameldowania: TYCHY, DARWINA 8/153
Obywatelstwo: POLSKA

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji
KA KMP Tychy, 43-100 Tychy, Al. Bielska 46
telefon: 47 85 512 00
email: dyzurny@tychy.ka.policja.gov.pl
poszukuje na podstawie: Art. 244 Niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska,
wykonywania zawodu, prowadzenia działalności lub prowadzenia pojazdów albo nie wykonywanie zarządzenia
sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, Art. 286 § 1 Oszustwo - typ podstawowy, Art. 270
§ 1 Podrabianie lub przerabianie dokumentów w celu użycia ich za autentyczne lub używanie podrobionego lub
przerobionego dokumentu jako autentycznego, Art. 178a § 1 w zw. z art. 178a § 4 Prowadzenie pojazdu
mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod
wpływem środka odurzającego, jeżeli sprawca był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu
mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w
art. 173, 174, 177 lub art. 355 par. 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
albo dopuścił się czynu określonego w art. 178a par. 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów
mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo

Poszukujące jednostki policji:
KA KWP Katowice
Podstawy poszukiwań:
Art. 244 Niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu,
prowadzenia działalności lub prowadzenia pojazdów albo nie wykonywanie zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w
sposób w nim przewidziany

Cechy rysopisowe
SYLWETKA: sylwetka szczupła, wysmukła
WŁOSY: włosy proste, włosy krótkie, włosy: uczesanie z przedziałkiem, włosy szatyn
UZĘBIENIE: uzębienie pełne
WARGI (USTA): wargi średnie
USZY / UCHO: uszy normalne, uszy średnie
NOS: kolor nosa naturalny, nos średni, nos prostolinijny
CZOŁO: czoło średnie
TWARZ: cera blada, twarz owalna

Wzrost: 176-180 CM
Kolor oczu: CIEMNE

