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JANAS ALEKSANDRA
28.06.2019
Drugie imię: STANISŁAWA

Zgłoś osobę!!!

Imię ojca: STANISŁAW
Imię matki: STANISŁAWA
Nazwisko panieńskie matki: SOBAŃSKA
Płeć: kobieta
Miejsce urodzenia: Data urodzenia: 1977-02-11
Pseudonim: Ostatnie miejsce zameldowania: DASZYŃSKIEGO 51/1
Obywatelstwo: POLSKA

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji
KA KMP Gliwice Wydział Kryminalny, 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
telefon: 47 851 1444
email: dyzurnykwp@ka.policja.gov.pl
poszukuje na podstawie: Art. 209 § 1 Uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego na sprawcy z mocy
ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej
osoby i przez to narażanie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, Art. 310 § 1
Podrabianie albo przerabianie polskiego albo obcego pieniądza, innego środka płatniczego albo dokumentu
uprawniającego do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierającego obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału
w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce lub z pieniędzy, innego środka płatniczego albo z takiego
dokumentu usuwanie oznaki umorzenia, Art. 286 § 1 Oszustwo - typ podstawowy

Poszukujące jednostki policji:
KA KWP Katowice
Podstawy poszukiwań:
Art. 209 § 1 Uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego na sprawcy z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego
obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to narażanie jej na
niemożność zaspokojenia podstawowych

Cechy rysopisowe

INNE CECHY OSOBOWE: grupa krwi 0 RH +
SYLWETKA: był (-a) daktyloskopowany (-a), ubiór schludny, kobieta, sylwetka szczupła, wysmukła
RAMIONA / RAMIĘ: ramiona krótkie
WŁOSY: włosy krótkie, włosy czarne, włosy farbowane
ŚRÓDPIERSIE: słońce, tatuaż rysunek, znak symboliczny
SZYJA: szyja długa
UZĘBIENIE: uzębienie pełne
WARGI (USTA): wargi średnie
USZY / UCHO: uszy wyraźnie przylegające, uszy średnie
NOS: nos mały, przekłuta część ciała
PALCE STÓP: palce nóg długie
STOPY / STOPA: stopy zauważalnie małe
NOGI / NOGA: nogi chude, nogi długie, nogi pałąkowate, przekłuta część ciała
OCZY / OKO: oczy normalnie osadzone
CZOŁO: czoło wysokie
PALCE / PALEC: palce rąk szczupłe, palce rąk długie
NADGARSTKI / NADGARSTEK: kropka, tatuaż(e) - znak graﬁczny (gwiazdka, kreska, kropka, krzyżyk)
TWARZ: cera blada, twarz owalna

Wzrost: 166-170 CM
Kolor oczu: CIEMNE

