
Kim jest 
safeguarder?
Safeguarder to osoba wyznaczona 
przez komisję ds. nieletnich lub 
sąd, która ma za zadanie pomóc 
im podjąć decyzję leżącą w 
najlepszym interesie dziecka lub 
młodej osoby.

Safeguarder to osoba niezależna. 
Oznacza to, że nie jest ona 
związana z innymi ludźmi 
pracującymi na rzecz dziecka 
i że ma prawo wyrażać własne 
zdanie na temat tego, co leży 
w najlepszym interesie dziecka. 
Safeguarder zawsze robi to, co 
uważa za najlepsze dla dziecka. 
Inne osoby mogą się z tym zgadzać 
lub nie.

Siedziba organizacji Children 1st znajduje się pod adresem 83 Whitehouse 
Loan Edinburgh EH9 1AT. Numer rejestracyjny szkockiej organizacji 
charytatywnej: SC016092

Safeguarders Panel 
- informacje
Każdy safeguarder jest członkiem krajowej 
komisji Safeguarders Panel. W jej skład 
wchodzi każdy safeguarder w całej Szkocji. 
Każdy safeguarder zobowiązuje się 
stosować do standardów krajowych, aby 
jak najlepiej spełniać swoje obowiązki. 
Krajowe standardy dostępne są na stronie  
www.children1st.org.uk/safeguarderstandards

W przypadku pytań na temat tego, czym 
się zajmuje safeguarder czy też uwag, 
złych lub dobrych, co do sposobu, w jaki 
pełni swą rolę, prosimy o kontakt  
z zespołem Safeguarders Panel Team.
e: safeguarderspanel@children1st.org.uk 
t: 0345 60 44 296

Każdy safeguarder mianowany jest 
przez ministra rządu szkockiego. Zespół   
Safeguarders Panel Team, którego 
zadaniem jest wspieranie osób pełniących 
tę rolę, ma swoją siedzibę w szkockiej 
organizacji charytatywnej na rzecz dzieci 
– Children 1st.  

informacje
Safeguarder

Rząd szkocki wyznaczył organizację charytatywną Children 1st 
do pomocy w zarządzaniu i prowadzeniu działalności zespołu 
Safeguarders Panel w zakresie przepisów dotyczących Children’s 
Hearings (Scotland) Act 2011 (Safeguarders Panel) Regulations 2012.

www.children1st.org.uk/safeguarders 



W jakim celu mianowany jest safeguarder?
Safeguarder to osoba wyznaczona przez komisję ds. nieletnich lub sąd na rzecz 
dziecka, którego sprawy rozpatrywane są w systemie komisji ds. nieletnich. 
Działania te podejmuje się po to, aby safeguarder pomógł im podjąć decyzję 
leżącą w najlepszym interesie dziecka. Safeguarder pomaga komisji ds. nieletnich 
lub sądowi zbierając dla nich informacje.

Słucha tego, 
co dziecko 
ma do 
powiedzenia 
na temat 
swoich życzeń 
w danej 
sytuacji i stara 
się jak najlepiej 
odpowiedzieć 
na pytania 
dziecka.  

Rozmawia z 
innymi osobami 
w otoczeniu 
dziecka, takimi 
jak rodzice, 
opiekunowie 
i nauczyciele, 
aby uzyskać 
od nich opinie 
na temat 
najlepszych 
rozwiązań dla 
dobra dziecka. 

Sporządza 
protokół 
na prośbę 
komisji ds. 
nieletnich lub 
sądu. Protokół 
zawiera 
informacje na 
temat tego, 
czego chce 
dziecko oraz to, 
co safeguarder 
uważa za 
najlepsze 
rozwiązanie dla 
dobra dziecka.

Rozmawia  
z komisją ds. 
nieletnich i  
z sądem. Mówi 
im, jakie są 
pragnienia 
dziecka oraz 
przedstawia 
własną opinię 
na temat 
tego, co leży 
w najlepszym 
interesie 
dziecka. 

Komisja ds. 
nieletnich lub 
sąd podejmują 
decyzję 
w sprawie 
dziecka biorąc 
pod uwagę to, 
co przekazuje 
im safeguarder, 
opinię dziecka 
oraz innych 
osób.

Czym zajmuje się safeguarder?

Bezpieczeństwo 
przechowywanych 
informacji 
Safeguarder zbiera informacje na 
temat dziecka, na rzecz którego został 
mianowany. Przepisy prawne wymagają, 
aby informacje te były przechowywane 
w sposób bezpieczny i udostępniane 
jedynie tym osobom, które mają prawo 
dostępu do tych danych. 

Jeśli safeguarder zostaje poinformowany 
o zagrożeniu wobec dziecka lub osoby 
dorosłej lub o przestępstwie, ma 
obowiązek to zgłosić.

Jeśli safeguarder sporządzi protokół, 
zespół Safeguarders Panel Team 
może poprosić o dostęp do niego. 
Kroki te podejmowane są jedynie w 
celu upewnienia się, że safeguarder 
właściwie spełnia swoje zadanie, a 
informacje nie są udostępniane nikomu 
innemu. Safeguarder lub zespół 
Safeguarders Panel Team powinni 
zostać poinformowani o wszelkich 
zastrzeżeniach w tej sprawie.


