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Jeśli coś zobaczysz, powiedz to 

Jeśli masz obawy związane z seksualnym wykorzystywaniem dzieci, 

możesz nie wiedzieć do końca, czy faktycznie istnieją jakiekolwiek 

powody do zmartwień. Ważne jest jednak, byś tych obaw nie 

zachował dla siebie.  

Co zrobić w razie obaw 

Policja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

W sprawach ogólnych zadzwoń pod numer 101. Jeśli uważasz, że 

dziecku grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo, zadzwoń pod 

numer 999. 

Crimestoppers 

Jeśli pragniesz zachować anonimowość, skontaktuj się z 

Crimestoppers pod numerem 0800 555 111 lub zostaw zgłoszenie 

online na stronie: 

www.crimestoppers-uk.org/give-information/give-information-

online/ 

Komisje ds. ochrony dzieci (Safeguarding Children Boards) 

Więcej informacji na temat seksualnego wykorzystywania dzieci 

można uzyskać pod numerem 01733 963744 lub odwiedzając 

stronę Komisji ds. ochrony dzieci w Peterborough (Peterborough 

Safeguarding Children Board):  www.peterboroughlscb.org.uk/

home/professionals/child-sexual-exploitation/ 

bądź kontaktując się z lokalną Komisją ds. ochrony dzieci w 

Cambridgeshire (Cambridgeshire Local Safeguarding Children 

Board): nr tel. 01480 373522 www.cambridgeshire.gov.uk/lscb/  

Organy wydające zezwolenia (Licensing Authorities) 

By uzyskać więcej informacji na temat swoich obowiązków lub 

wsparcie, należy skontaktować się z organem wydającym 

zezwolenia pod numerem   

01733 747474 dla Peterborough lub swoją Radą Gminy (District 

Council) na terenie Cambridgeshire. 
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Wykorzystywanie seksualne dzieci to rodzaj 
molestowania seksualnego. Ofiary, w wieku poniżej 18 
lat, są zmanipulowane lub zmuszone do udziału w akcie 
seksualnym. Odbywa się to albo w ramach, zdawałoby 
się, związku za zgodą obu stron, lub też w zamian za 
uwagę, prezenty, pieniądze, alkohol, narkotyki lub 
miejsce do mieszkania. 

 

Co ma to wspólnego z firmą z zezwoleniem? 

Jako firma możesz zauważyć zachowania z udziałem 
dzieci, które możesz uznać za nietypowe. Niestety, 
lokale firmowe mogą być wykorzystywane jako miejsca 
do zaprzyjaźniania się z młodymi osobami (w celu ich 
późniejszego wykorzystania), albo przez spotykające się 
w nich osoby, albo nawet przez personel. Taksówki 
mogą być także wykorzystywane do przewożenia 
młodych osób z lub do miejsc, gdzie są one seksualnie 
wykorzystywane. 

Oczekujemy, że będziesz stosować systemy i szkolenia, 
by dbać o bezpieczeństwo dzieci i młodych osób.  

 

Dlaczego jest to tak ważne? 

Zgodnie z Ustawą o udzielaniu zezwoleń (Licensing Act) z 
roku 2003, jednym z celów udzielania zezwolenia jest 
ochrona dzieci przed pokrzywdzeniem. Jest to 
podstawowa zasada i należy podjąć odpowiednie kroki, 
by ją stosować i aktywnie promować.  

Warto pamiętać, że taksówkarze mogą zostać oskarżeni 
o handel ludźmi, jeśli umyślnie umawiają lub ułatwiają 
przewóz osoby w celu jej wykorzystania seksualnego. 

Co powinien wiedzieć właściciel i jego pracownicy 

W niniejszej ulotce podano sześć kroków 

zapobiegawczych, które pomogą chronić młode osoby, 

pracowników oraz samą firmę. Pokrywają się one z 

obowiązkami firmy.  

Każdy krok to także temat do szkolenia pracowników. 

Porozmawiaj z personelem, by uczulić go na dostrzeganie 

oznak seksualnego wykorzystywania dzieci oraz omów 

procedury prowadzenia zapisów i zgłaszania takich 

informacji.   

 

KROKI ZAPOBIEGAWCZE 
 

 

1.  Zauważanie oznak 

Oznaki wykorzystywania seksualnego dzieci na terenie Twojej firmy lub w Twoim pojeździe mogą 

obejmować: młode osoby ze starszymi „chłopakami”, „postarzający” ubiór lub zachowanie, otrzymywanie 

alkoholu, narkotyków. Biżuteria, pieniądze i gadżety oraz korzystanie z taksówek. 

3.  Zapisy z patroli 

Dopilnuj stosowania telewizji przemysłowej (CCTV) oraz 

zapisów z patroli, a także ich regularnego sprawdzania.  

2. Sprawdzanie wieku 

Upewnij się, że Twój personel zna akceptowane dokumenty 

potwierdzające wiek (ID), dostrzega oznaki kupowania alkoholu lub 

papierosów w imieniu młodej osoby, oraz wie, z kim się 

skontaktować, by uzyskać poradę lub zgłosić obawę. 

4.  Rejestr incydentów 

Dopilnuj prowadzenia rejestru incydentów, w których zapisywane są: nazwiska, opisy sytuacji, numery 

rejestracyjne pojazdów oraz osoby, z którymi należy się kontaktować, by uzyskać poradę i wsparcie. 

5.  Nadzór nad bezbronną osobą 

Upewnij się, że możesz doradzić oraz wiesz, z kim się skontaktować, jeśli potrzebujesz wsparcia w 

opiece nad bezbronną osobą lub też gdzie zgłosić obawę. 

6.  Zapisy ze szkolenia pracowników 

Zapisuj szkolenia pracowników odbywające się na terenie Twojej firmy oraz przeprowadź szkolenie 

na temat powyższych kroków „zapobiegawczych”. 




