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W moim Biurze od kilku lat zajmujemy się sprawą córki Pani Marii.., która zaginęła 

w Paryżu w dniu 21 lipca 2005 r. W dniu zaginięcia Izabela ..., urodzona dnia 9 kwietnia 

1983 r. – według słów Jej matki - była w ciąży i za kilka dni wraz ze swoim narzeczonym 

miała przyjechać do Polski. W tej sprawie polskie władze konsularne od dłuższego czasu 

nie mogą otrzymać od władz francuskich stosownych wyjaśnień. Od ponad 3 lat, na prośbę 

matki zaginionej, Rzecznik Praw Obywatelskich pozostaje w kontakcie z konsulem 

generalnym RP w Paryżu, który kierował monity do właściwych władz francuskich. 

W ostatnim piśmie z dnia 23 kwietnia 2018 r. konsul generalny RP w Paryżu 

poinformował mnie, że wielokrotnie występował w tej sprawie do Brygady ds. Zwalczania 

Przestępczości Przeciwko Ludziom francuskiej policji. Jednak wszystkie pisma pozostały 

bez odpowiedzi. We wrześniu 2017 r. polski konsul wystosował pismo do Szefa Policji 

Śledczej nadzorującego wyżej wymienioną Brygadę z prośbą o interwencję oraz udzielenie 

informacji na temat stanu sprawy. W odpowiedzi otrzymał informację, że ze względu na 

odległą datę sprawy Brygada nie posiada już archiwów z tamtych lat. Odpowiedź ta była 

podstawą skierowania noty, w której polskie przedstawicielstwo wyraziło brak satysfakcji 

treścią uzyskanej odpowiedzi. Do dnia 23 kwietnia 2018 r. Wydział Konsularny polskiego 

przedstawicielstwa w Paryżu nie otrzymał odpowiedzi na notę. 

W kwietniu 2018 r. w sprawę zaangażowany został oficer łącznikowy policji 

polskiej, który jest oddelegowany do pełnienia swoich obowiązków w Ambasadzie RP we 

Francji. Podjął on interwencję na najwyższym szczeblu policyjnym we Francji, dzięki 

czemu Wydział Konsularny polskiego przedstawicielstwa w Paryżu skierował pismo 

konsularne do Dyrektora Generalnego Policji Francuskiej z prośbą o przekazanie informacji 

na temat podjętych dotychczas przez policję francuską działań oraz planowanych kroków. 
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Zaplanowano również spotkanie konsula i oficera łącznikowego z wyznaczonym przez 

Dyrektora Generalnego policji francuskiej pracownika w celu omówienia sprawy zaginięcia 

Izabelli …. i prowadzonych w tym zakresie czynności administracyjnych i operacyjnych. 

Rzecznik oczekuje na dalsze informacje z polskiego konsulatu w tej sprawie. 

Mając na uwadze powyższe byłbym niezmiernie wdzięczny Panu Ombudsmanowi za 

możliwość okazania wsparcia polskim władzom i rozważenie podjęcia interwencji  

u właściwych władz francuskich celem wyjaśnienia sprawy zaginięcia Pani Izabeli ….. 

Wiem, że sprawa ta nie należy do łatwych, jednak, z uwagi na wieloletnie oczekiwania 

matki zaginionej na jakąkolwiek informację dotyczącą jej córki, byłbym niezwykle 

zobowiązany za udzielenie jakiekolwiek pomocy. 

 


