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Opieka nad dziećmi 
Niniejsza broszura zawiera 
informacje na temat obowiązujących w Szkocji przepisów prawnych dotyczących ochrony i opieki 
nad dziećmi i młodzieżą oraz obowiązków zajmujących się nimi osób. 
 
Zgodnie ze szkockim prawem rodzice obowiązani są: 

• dbać o ogólne dobro, zdrowie i wszechstronny rozwój dziecka 
• zapewnić dziecku bezpieczeństwo. 

 
Za bezpieczeństwo i dobro dzieci odpowiedzialne są również osoby sprawujące nad nimi opiekę. 
 
Przepisy prawne 
Mianem dziecka określa się w Szkocji osobę poniżej 16. roku życia. 
Obowiązujące w Szkocji przepisy prawne dotyczące dzieci i młodzieży oparte są na 
następujących zasadach: 

• dobro dziecka ma znaczenie nadrzędne 
• każde dziecko ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy, 

zaniedbywania i wykorzystywania 
• w normalnych warunkach dzieci wychowywać powinni ich rodzice. 

 
W Szkocji obowiązują przepisy mające na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży właściwej 
ochrony i opieki. Za egzekwowanie tych przepisów 
odpowiada policja, ale instytucje i organa państwowe mają obowiązek dbać, by prawo nie było 
łamane. Poza rodzicami, obowiązek dbania o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży spoczywa także na 
każdym obywatelu. 
 
Kary cielesne wobec dzieci 
Szkockie prawo zabrania stosowania wobec dzieci kar, które: 

• są zbyt surowe 
• wiążą się z użyciem zbyt dużej siły 
• mogą spowodować, że dziecku stanie się krzywda. 

 
Dzieci nie należy dyscyplinować biciem. Karanie dziecka w sposób zagrażający jego 
bezpieczeństwu, np.: 

• potrząsanie 
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• uderzanie w głowę 
• bicie za pomocą jakiegoś przedmiotu (np. buta, kapcia, rózgi) jest niezgodne z 

prawem. 
 
Instytucje i stowarzyszenia zajmujące się ochroną dziecka badają każdą sytuację, w której 
zachodzą podejrzenia, iż wobec dziecka stosowana jest przemoc fizyczna. 
 
Stosowanie wobec dzieci kar cielesnych zagrażających ich bezpieczeństwu stanowi naruszenie 
obowiązującego w Szkocji prawa. 
 
Pozostawianie dziecka samego w domu  
Małych dzieci nie wolno zostawiać bez opieki, nawet na krótko. Jeżeli podczas nieobecności 
rodziców wydarzy się wypadek bądź jeżeli w wyniku braku opieki dziecku stanie się krzywda, 
zostanie wszczęte dochodzenie policyjne, które może zakończyć się wystąpieniem na drogę 
sądową. 
 
Dziecko należy zostawiać wyłącznie pod opieką zaufanej, odpowiedzialnej osoby dorosłej. 
 
Dziecka nie wolno zostawiać pod opieką osoby nieznajomej. 
 
Zatrudnianie dzieci Obowiązujące w Szkocji przepisy zabraniają zatrudniania dzieci poniżej 13. 
roku życia. Dzieciom poniżej 16. roku życia nie wolno pracować przed godziną 7 rano ani po 
godzinie 19, a także pracować więcej niż 2 godziny dziennie (z wyjątkiem sobót, w 
które dzieci poniżej 15. roku życia mogą pracować do 5 godzin, a dzieci od 15. roku życia do 8 
godzin). 
 
Dzieci nie wolno zatrudniać w godzinach trwania zajęć lekcyjnych. Przed rozpoczęciem zajęć 
szkolnych dzieci mogą pracować nie dłużej niż godzinę. Dzieciom zabrania się pracować w 
zakładach przemysłowych (włączając fabryki i budowy) oraz wykonywania wszelkiego rodzaju 
prac mogących szkodzić ich dobru, zdrowiu lub możliwości kształcenia się. 
 
Żebractwo 
Rodzice lub opiekunowie zezwalający dzieciom na żebranie naruszają obowiązujące w Szkocji 
prawo. Pozwalanie dzieciom poniżej 16. roku życia na żebranie lub zmuszanie ich do tego stanowi 
przestępstwo. Odpowiedzialność za dzieci ponoszą ich rodzice, którzy mogą w związku z tym 
zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Należy liczyć się z tym, że wszelkie przypadki 
żebractwa dziecięcego zostaną najprawdopodobniej zgłoszone na policję przez innych obywateli. 
 
Obrzezanie kobiet 
Przepisy szkockiego prawa zabraniają: 

• wykonywania zabiegu obrzezania kobiet 
• poddawania się tego rodzaju zabiegowi w innym kraju 
• organizowania takiego zabiegu w innym kraju, nawet jeśli jego wykonywanie jest w tym 

kraju legalne. 
 
Obrzezanie jest równoznaczne z wyrządzeniem wielkiej krzywdy kobiecie i może powodować 
długotrwałe cierpienie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Zabieg ten stanowi naruszenie 
podstawowych praw człowieka 
i jest w Szkocji nielegalny. 
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Obowiązki rodziców i opiekunów Podstawowym obowiązkiem każdego rodzica i osoby opiekującej 
się dziećmi 
jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa i dbanie o jego dobro. 
 
W większości przypadków rodzice dobrze wypełniają swoje obowiązki i interwencja władz 
i instytucji państwowych nie jest konieczna. W Szkocji dużą 
wagę przywiązuje się do tego, by 
o wychowaniu dzieci i sprawach rodzinnych decydowali rodzice i członkowie rodziny. Równie 
ważne są jednak bezpieczeństwo i dobro dzieci i powinny one stanowić priorytet dla każdego 
obywatela. 
 
Pomoc i wsparcie w zakresie powyższych kwestii oferują różne instytucje i organizacje. 
 
Przydatne numery telefonów 
 
Opieka społeczna 
Bathgate: 01506 284 000 
Broxburn: 01506 284 400 (option 2) 
Livingston: 01506 282 252 
Numer dyżurny opieki społecznej (czynny w godzinach wieczornych, w soboty i niedziele oraz 
dni wolne od pracy): 01506 281 028/9 
                
Policja: 101 
Pomoc w nagłych wypadkach (policja, straż pożarna, pogotowie) – 999 
 
Health Services 
NHS 24 (całodobowa infolinia brytyjskiej służy zdrowia) - 111 
Aby zarejestrować się u lekarza: http://www.westlothianchcp.org.uk/article/2925/GP-Practices 
 
Informacje dotyczące szkół w regionie West Lothian: 01506 280000 
DASAT (Zespól pomocy dla osob doswiadczajacych  przemocy  domowej oraz przemocy 
seksualnej): 01506 281 055  
Polski Telefon Zaufania Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: 01270 260106 
 
Childline (telefon zaufania dla dzieci) infolinia ogólnokrajowa – 0800 1111 
Parentline (telefon zaufania dla rodziców) infolinia ogólnokrajowa – 0800 282 233 
 
Powyższe numery telefonów obsługiwane są w języku angielskim 

http://www.westlothianchcp.org.uk/article/2925/GP-Practices

