
 

 

 

Co robić, jeśli  

zaginie Wasze 

dziecko 

Porady dla rodziców i opiekunów 



 

 Jeśli uważacie że komuś grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo, zadzwońcie 

na policję pod nr 101 lub 999. Powiedzcie im, że zgłaszacie zaginięcie 

Waszego dziecka i udzielcie im wszelkich informacji, jakich posiadacie 

dotyczących ostatnich obaw. 

 Sprawdźcie swój dom, garaż oraz wszelkie pomieszczenia zewnętrzne. 

Zapytajcie znajomych i rodzinę czy ktokolwiek wiedzą, gdzie się znajduje. 

 Zadzwońcie, SMS-ujcie i piszcie wiadomości do Waszego dziecka przez 

komórkę, media społecznościowe lub aplikacje. Bądźcie spokojni, pokażcie 

im, że się martwicie i chcecie, aby wróciło bezpiecznie do domu. 

Nie musicie czekać 24 godzin,  

zgłoście zaginięcie  natychmiast 

 Policja poda Wam numer zgłoszenia, a do Waszego domu zostanie wysłany 

funkcjonariusz, aby sporządzić raport o zaginięciu osoby. Zapiszcie jego 

nazwisko, numer oraz poproście o szczegóły, kto będzie zajmował się 

sprawą. 

 Sprawdźcie, czy Wasze dziecko zabrało cokolwiek np. swój telefon, pieniądze 

lub ubrania. Sprawdźcie jego tablet, media społecznościowe oraz laptop, aby 

sprawdzić, czy nie ma tam przydatnych informacji lub czy nie było ostatnio z 

kimś w kontakcie. Sprawdźcie, czy nie zginął któryś z jego przyjaciół. 

Podzielcie się z policją wszelkimi nowymi informacjami. 

 Policja przyjedzie i sporządzi pełen raport, pytając o szczegóły dot. dziecka, 

najnowsze zdjęcie oraz o informacje kiedy ostatni raz je widziano oraz czy 

istnieją jakiekolwiek powody czemu wsze dziecko zniknęło. 

 Miejcie przy sobie telefon na wypadek gdyby się skontaktowało oraz 

sprawdzajcie wszelkie inne metody, którymi może przysłać Wam wiadomość 

np. aplikacje, media społecznościowe. Zapewnijcie, aby ktoś pozostał w 

domu na wypadek jego powrotu. 

 

Jeśli wiecie, gdzie znajduje się Wasze dziecko, ale nadal macie obawy o jego 

bezpieczeństwo, np. jeśli znajduje się w domu, w którym  podejrzewacie, że mają 

miejsce czynności przestępcze, możecie poinformować policję, która może 

przeprowadzić sprawdzenie dobrostanu tego domu lub lokalizacji. 

 



Jeśli dziecko zostanie znalezione przez rodzinę lub znajomych, ich 

odpowiedzialnością jest zwrócenie dziecka do jego domu. Rodzice oraz 

opiekunowie muszą jak najszybciej poinformować policję o powrocie dziecka. 

Policja może się zaangażować w pomoc w odzyskaniu dziecka/młodej osoby, kiedy 

zajdzie znaczne ryzyko w zrobieniu tego. 

 

 Pokażcie dziecku, że cieszycie się z jego powrotu do domu. 

Bądźcie spokojni, wyraźcie ulgę i powiedzcie dziecku, że je kochacie. 

 Pozwólcie mu się oswoić. Może potrzebować prysznica, czegoś do jedzenia 

lub picia, czystych ubrań lub trochę snu. Oferowanie tych podstawowych 

rzeczy  może być silnym przekazem, że się troszczycie. 

 Zawiadomcie policję o powrocie Waszego dziecka. Jeśli obawiacie się, że 

doszło do popełnienia przestępstwa, zgłoście to. 

 Zadzwońcie do znajomych i rodziny, aby poinformować ich o powrocie 

Waszego dziecka. 

 Spokojnie porozmawiajcie z Waszym dzieckiem o tym, gdzie przebywało 

oraz o powodach jego zaginięcia. Poinformujcie je, że się martwiliście i że 

się o nie troszczycie i że chcecie razem popracować nad wszelkimi 

problemami. Postarajcie się stworzyć środowisko, w którym czują się 

wysłuchiwani i wspierani. Zanotujcie dla policji wszelkie informacje jakich 

Wam udzieli. 

 Zasięgnijcie pomocy medycznej, jeżeli będzie tego potrzebowało. Zabierzcie 

swoje dziecko do swojego lekarza rodzinnego. Jeśli są jakiekolwiek pilne 

obawy medyczne, zabierzcie dziecko na Izbę Przyjęć (A&E). 

 W ciągu kilku dni od powrotu Waszego dziecka, ktoś przyjedzie odwiedzić je 

oraz/albo Was. Mogą zaoferować wsparcie przy ciągłych kwestiach jakie 

Wy, lub wasze dziecko, możecie mieć. 

 

Poznajcie przyjaciół Waszego dziecka. Jeśli mówią że nocują u kolegi/

koleżanki, skontaktujcie się z rodzicami tego dziecka, aby upewnić się 

że jest to w porządku. Upewnijcie się, że odpowiada Wam adres pod 

którym będzie nocowało Wasze dziecko.  



 

W celu pozyskania dalszych informacji o ochronie dzieci  

wejdźcie na stronę: 

 
http://www.cambridgeshire.gov.uk/lscb/ 

www.safeguardingpeterborough.org.uk  

 

www.twitter.com/peterboroughscb 

https://twitter.com/CambsLSCB 

 
www.facebook.com/peterboroughlscb 

Jeśli obawiacie się, że Wasze dziecko jest wykorzystywane, istnieją przydatne 

sposoby za pomocą których rodzice mogą współpracować z policją oraz 

innymi służbami, aby chronić Wasze dziecko. 

Zanotujcie: 

1. Pory, w których znika Wasze dziecko. 

2. Nazwiska, przezwiska, wiek oraz opisy osób, które powodują u Was 

obawy. 

3. Numery tablic rejestracyjnych, marki, modele, kolory samochodów, które 

odwożą lub odbierają Wasze dziecko. 

4. Numery telefonów, profile, nazwy użytkownika pod którymi ktoś 

kontaktuje się z Waszym dzieckiem przez telefon, aplikacje, media 

społecznościowe lub konsole gier. 

5. Miejsca, o których Wasze dziecko mówi, że chciałoby odwiedzić  

6. Daty i godziny, w których mogą się odbywać wyżej wymienione rzeczy. 

Pamiętajcie, są inne osoby, które mogą pomóc! 

 Ważne numery kontaktowe 

Policja Cambridgeshire  — 101 (lub, w razie bezpośredniego zagrożenia 

dzwonić pod 999) 

Opieka socjalna ds. dzieci (Children Social Care): 

 Peterborough: (Pon.—Pt. 09:00—17:00) 01733 864170 lub 864180.   

Cambridgeshire: (Pon.—Pt. 08:00—18:00) 0345 045 5203.  

Nagłe przypadki po godzinach — 01733 234724  

NSPCC — 0800 800 5000 

Childline—0800 1111 

http://www.twitter.com/peterboroughscb
http://www.facebook.com/peterboroughlscb

