
Co to jest CRB?

www. direct.gov.uk/crb/

Zaświadczenie o niekaralności, które w
Wielkiej Brytanii od 2002 roku, znane jest
jako Criminal Records Bureau (CRB).
Zapewnia ono potencjalnym pracodawcom
uzyskanie informacji o pracownikach w
Anglii i Walii pomagając przy tym w
decyzjach zatrudnienia.



Co to jest CRB?

Ta informacja pomaga organizacjom w

publicznych, prywatnych oraz społecznych

sektorach przy decyzjach zatrudnienia, ponieważ

identyfikuje kandydatów, którzy są nieodpowiedni

do pewnych prac, szczególnie z dziećmi i

osobami niepełnosprawnymi.



Dlaczego trzeba mieć CRB?
 Już od 2002, CRB umożliwia organizacjom dostęp do

policyjnej kontroli dla osób które mają nienadzorowany
kontakt z dziećmi.

 Zaświadczenie CRB ujawnia wyroki, ostrzeżenia,
pouczenia i uwagi zarejestrowane na Police National
Computer.

 Independent Safeguarding Authority (ISA) wydaje CRB
świadectwa dla kandydata i pracodawcy.



Komu jest potrzebne CRB?

Każda osoba, która ma regularny kontakt z

dziećmi musi mieć zaświadczenie CRB - to

znaczy

 nauczyciele,

 asystenci ,

 osoby które mają regularne zajęcia z dziećmi.



Kto może ubiegać się o
zaświadczenie o niekaralności?

 Pracownik nie może ubiegać się o
zaświadczenie bezpośrednio. Zaświadczenie jest
dostępne tylko dla organizacji, profesji i zawodów
wyszczególnionych w Exceptions Order to the
Rehabilitation of Offenders Act 1974.

 W związku z tym, aplikacja jest załatwiana przez
pracodawcę – jeśli jest zarejestrowany w CRB –
lub przez osobę trzecią, organizację zwaną
„Umbrella Body”, która jest zarejestrowana w
CRB.



Polisy Szkolne - CRB

 CRIMINAL RECORD BUREAU POLICY AND
PROCEDURE

 RECRUITMENT OF EX-OFFENDERS POLICY

 PORTABILITY OF CRB CERTIFICATE



Polisy Szkolne - CRB

Polisa szkolna powinna okreslać jak przestrzegać
“Code of Practice” wyszczególnione w Criminal
Records Bureau co do:

 bezpiecznego użycia informacji – “Data
Protection Act 1998 and in accordance with
section 124 of the Police Act 1997”. Tylko osoby
wyznaczone mają dostep do informacji –
dyrektor, prezes i mianowana osoba

 bezpiecznego przechowania informacji
 likwidowania informacji



Procedura w szkole

 Przy zatrudnieniu RISK ASSESSMENT
FORM jest wypełniona i trzymana przez
dyrekcję.

 Aplikacja na CRB check jest zdana.

 CRB jest odnawiane co 3 lata.

 CRB deklaracja jest podpisana przez wszystkich
pracowników co roku dopóki nowe CRB nie
przyjdzie.



Jakie dokumenty są niezbędne w
procesie ubiegania się o
zaświadczenie o niekaralności?
Każdy aplikant ma obowiązek złożyć dokumenty

potwierdzające jego tożsamość.
 Konieczne dokumenty

 Paszport
 Oryginał metryki urodzenia
 Dowód tożsamości (EU only)



Informacje potrzebne do
weryfikowania tożsamości CRB

 Imię i nazwisko (panieńskie nazwisko włącznie z datami )
 Obecny adres (daty wprowadzenia się)
 Adresy w Wielkiej Brytanii w ostatnich 5 latach
 Data urodzenia
 Miejsce urodzenia
 Obywatelstwo
 National Insurance number
 Numer prawo jazdy w Wielkiej Brytanii



Dokumenty i informacje potrzebne na
werifikowanie tożsamości CRB

Potrzebne są dwa dokumenty potwierdzające obecny
adres

 Council Tax bill
 Bank statement (recent – 3 months)
 Credit Card statement (recent – 3 months)
 Valid insurance certificate
 Valid vehicle registration document
 P45/P60 (less than 12 months old) 
 Utility bill (Water, Electricity, or Gas - less than 3 months old)
 Valid TV licence



Opłata

Opłaty za wyrobienie zaświadczenia są:
 Standard CRB check - £26
 Enhanced CRB check - £44
 ISA Adult First - £6

Zaświadczenia dla wolontariuszy są bezpłatne.
 Koszty administracyjne - £10


