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Niniejsza ulotka przeznaczona jest dla rodzin, które sta!y si" przedmiotem dochodzenia w sprawie ochrony 
ma!oletniego, aby pomóc im zrozumie#: 
 

! dlaczego ludzie s! zaniepokojeni; 
! co si" najprawdopodobniej wydarzy w toku dochodzenia; 
! co stanie si" po zako#czeniu dochodzenia, oraz 
! gdzie rodzina mo$e uzyska% pomoc. 

 
 
Dlaczego ludzie s$ zaniepokojeni sytuacj$ Pa%stwa 
dziecka? 
 
Obawy mog! istnie" z ró#nych przyczyn. Na przyk$ad, czy 
dziecku sta$a si% krzywda, albo czy istnieje ryzyko, #e 
krzywda mu si% stanie w przysz$o&ci. Dzieci mog! ucierpie", 
lub by" zagro#one krzywd! w wielu ró#nych formach. 
 
Mog! tak#e istnie" obawy, poniewa# Pa'stwa dziecko 
zamieszkuje lub mo#e zamieszka" lub kontaktowa" si% z 
osob!, która stanowi zagro#enie dla dzieci.  
 
 
Co si" b"dzie dzia!o w toku dochodzenia? 
 
Pracownicy socjalni oraz policja maj! prawny obowi!zek 
zbadania wszelkich obaw sugeruj!cych, #e Pa'stwa 
dziecku, albo jakiemukolwiek innemu dziecku sta$a si% 
krzywda lub #e istnieje ryzyko, i# taka krzywda mo#e si% 
sta". 
 
Pracownik socjalny i/lub funkcjonariusz policji skontaktuj! 
si% z Pa'stwem, aby omówi" zagro#enia i obawy o Pa'stwa 
dziecko, oraz upewni" si%, #e dziecku nic nie zagra#a i #e 
otrzymuje w$a&ciw! opiek%. 
 
Zawsze na pierwszym miejscu stawia si% dobro dziecka. 
Zwykle pracownik socjalny lub funkcjonariusz policji b%d! 
chcieli przeprowadzi" nast%puj!ce czynno&ci s$u#bowe: 
 

! Porozmawia! z dzieckiem. Niekiedy mo"e wyst#pi! 
konieczno$! przeprowadzenia takiej rozmowy poza 
domem. W miar% mo"no$ci poprosz# o Pa&stwa 
obecno$! przy rozmowie i dopilnuj#, aby dziecko 
mia'o ca'y czas zapewnion# opiek% i 
bezpiecze&stwo. 

 



! Porozmawia! z Pa&stwem. 
 
! Porozmawia! z inn# osob#, która mo"e mie! 

informacje – na przyk'ad z cz'onkami rodziny, 
nauczycielem dziecka, pracownikiem opieki 
spo'ecznej odwiedzaj#cym dom (Health Visitor) 
b#d( z lekarzem rodzinnym. 

 
! Poprosi! o wi%cej informacji – na przyk'ad 

sprawdzi!, w jakich warunkach dzieci mieszkaj#. 
 
! Zorganizowa! badanie lekarskie, je$li b%dzie taka 

potrzeba. 
 
Funkcjonariusz policji mo#e chcie" przes$ucha" osob% 
podejrzewan! o krzywdzenie dziecka.  
 
W zale#no&ci od sytuacji, wieku dziecka oraz poziomu jego 
zrozumienia sytuacji, pracownik socjalny lub funkcjonariusz 
policji mo#e zapyta" dziecko, czy zgodzi si% wzi!" udzia$ w 
rozmowie/wywiadzie lub badaniu lekarskim. Zwykle zostan! 
Pa'stwo poproszeni o zgod% na takie czynno&ci. Je&li 
odmówi! Pa'stwo zgody, pracownik socjalny lub 
funkcjonariusz policji mo#e rozwa#y" zastosowanie &rodków 
prawnych w celu ochrony dobra dziecka.  
 
W miar% mo#no&ci b%d! Pa'stwo informowani o post%pach 
dochodzenia. Je&li potrzebuj! Pa'stwo rady lub wsparcia, 
mo#e to by" Pa'stwu zapewnione.  
 
Je&li uwa#aj! Pa'stwo, #e którykolwiek z pracowników 

zajmuj!cych si% spraw! nie potraktowa$ Pa'stwa w$a&ciwie i 
sprawiedliwie, uzyskaj! Pa'stwo informacje na temat 
przys$uguj!cych praw oraz informacje, z kim nale#y si% 
skontaktowa".  
 
 
Co stanie si" po zako%czeniu dochodzenia? 
 
Pracownik socjalny lub funkcjonariusz policji zbior! 
informacje na temat okoliczno&ci dotycz!cych Pa'stwa 
dziecka oraz oceni!, czy dziecku co& zagra#a czy nie. W 
zale#no&ci od wyników dochodzenia, wydarzy" si% mo#e 
jedna lub wi%cej z poni#szych rzeczy: 
 

! Nie zostan# podj%te "adne dalsze kroki. 
 
! Zaoferowane zostanie Pa&stwu i dziecku 

doradztwo/pomoc 
 

 
! Zorganizowana zostanie Konferencja w Sprawie 

Ochrony Ma'oletniego (Child Protection Case 
Conference) celem podj%cia decyzji na temat 
zastosowania niezb%dnych $rodków ochrony 
ma'oletniego.  

 
! Od osoby stanowi#cej zagro"enie dla dziecka 

mo"na za"#da!, aby wyprowadzi'a si% z domu 
rodziny.  

 



W wi%kszo&ci przypadków dzieci mog! pozosta" w domu. 
Dzieci s! zabierane z domu wy$!cznie wtedy, gdy zebrane 
informacje wskazuj!, #e wyst%puje bezpo&rednie 
zagro#enie dziecka i #e w domu nie mo#na mu zapewni" 
w$a&ciwej ochrony. 
 
 
Badania lekarskie 
 
W niektórych przypadkach dziecko mo#e wymaga" badania 
lekarskiego. Przeprowadzone jest ono b!d( o przez lekarza 
dziecka, pediatr%, lub przez lekarza specjalist%. G$ównym 
celem badana lekarskiego jest: 
 

! Sprawdzenie stanu zdrowia dziecka oraz jego 
dobrostanu; 

 
! Sprawdzenie czy dziecko odnios'o obra"enia. 

 
Po badaniu lekarskim jego wyniki zostan! omówione z 
Pa'stwem i z dzieckiem przez lekarza, pracownika 

socjalnego lub funkcjonariusza policji. 
 
 
Gdzie mo&na uzyska# rad" i pomoc? 
 
Je&li potrzebuj! Pa'stwo porady prawnej na temat praw 
swoich oraz dziecka w zwi!zku z prowadzonym 
dochodzeniem, mog! si% Pa'stwo skontaktowa" z: 
 

! Adwokatem (A Solicitor) mo"e by! mo"liwo$! 
uzyskania bezp'atnej pomocy prawnej (Legal Aid) 

 
! Biurem doradztwa obywatelskiego (Citizen’s 

Advice Bureau) 
 
Je&li jest co&, czego Pa'stwo nie rozumiej!, prosz% spyta" 
pracowników zaanga#owanych w spraw%. Je&li oni nie b%d! 
w stanie odpowiedzie" na Pa'stwa pytania, spróbuj! 
znale(" w$a&ciw! osob%, która b%dzie mog$a Pa'stwu 
pomóc.  
 

 
 

Je&li Pani/Pan lub kto& znany Pani/Panu chcia$by uzyska" kopi% tego dokumentu w j%zyku innym ni# angielski lub w 
innym formacie (w pewnych przypadkach dost%pne t$umaczenie obejmie wy$!cznie streszczenie tego dokumentu), 

prosz% skontaktowa" si% z Communications Manager pod numerem telefonu 01738 476873 
 

Numer telefonu us$ug tekstowych Rady Gminy 01738 442573 
 

Wszelkie us$ugi Rady oferuj! us$ug% t$umaczenia telefonicznego 
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