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HANDERSKI ROMAN
28.06.2019
Drugie imię: -

Zgłoś osobę!!!

Imię ojca: JÓZEF
Imię matki: DOROTA
Nazwisko panieńskie matki: BUCHTA
Płeć: mężczyzna
Miejsce urodzenia: BIELSKO-BIAŁA
Data urodzenia: 1971-09-27
Pseudonim: RAJU
Ostatnie miejsce zameldowania: SPÓŁDZIELCÓW 31/89
Obywatelstwo: POLSKA

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji
KA KMP Bielsko-Biała Wydział Kryminalny, 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
telefon: (0-32) 200 1444
email: dyzurnykwp@policja.katowice.pl
poszukuje na podstawie: 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. 279 § 1 Kradzież z włamaniem, Art. 297 § 1 Przedkładanie podrobionego, przerobionego,
poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo nierzetelnego, pisemnego oświadczenia
dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia ﬁnansowego, instrumentu płatniczego lub
zamówienia w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej
podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami
publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia
przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na
określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego

Poszukujące jednostki policji:
KA KWP Katowice
Podstawy poszukiwań:
Art. 286 § 1 Oszustwo - typ podstawowy

Cechy rysopisowe
SYLWETKA: ubiór elegancki, rozmiar obuwia - 27,5 cm, mężczyzna, narodowość polska, waga 70-89 kg, sylwetka
krępa (muskularna)
PRZEDRAMIONA / PRZEDRAMIĘ: blizna(y) po ranie ciętej
WŁOSY: włosy faliste, włosy krótkie, włosy: uczesanie do góry, włosy brunet
SZYJA: szyja krótka
PODBRÓDEK: podbródek z wyraźną bruzdą
UZĘBIENIE: uzębienie pełne
WARGI (USTA): wargi średnie
USZY / UCHO: uszy normalne, uszy średnie
NOS: kolor nosa naturalny, nos średni, grzbiet nosa wklęsły, koniuszek nosa gruby
ŁUK BRWIOWY: brwi zrośnięte
PALCE STÓP: palce nóg grube
OCZY / OKO: oczy szeroko rozstawione, oczy normalnie osadzone
CZOŁO: czoło wysokie
PALCE / PALEC: palce rąk grube
DŁONIE / DŁOŃ: dłonie duże
TWARZ: cera śniada, twarz pełna, tłusta, twarz owalna

Wzrost: 171-175 CM
Kolor oczu: JASNE

