Rehabilitacja przestępców I zaświadczenie o
karalności na potrzeby zatrudnienia
Prawo Rehabilitacji Przestępców (Baliwat Guernsey) 2002
reguluje i określa proces rehabilitacji osób, które popełniły
jakiekolwiek przestępstwo. Według tego prawa po pewnym
czasie, w zależności od stopnia popełnionego przestępstwa
oraz pod warunkiem, iż w międzyczasie nie popełnione
zostało żadne nowe wykroczenie, popełnione przestępstwo
zostaje ‘zatarte’. Zatarte przestępstwo nie figuruje na
zaświadczeniu o karalności. Nie istnieje również obowiązek
ujawniania owego przestępstwa przed potencjalnym
pracodawcą.

Zgodnie z Prawem Rehabilitacji Przestępców i powiązanych
Kodeksów Postepowania zatarte przestępstwa nie mają w
normalnych warunkach wpływu na zdolność do
zatrudnienia. Nie ma również obowiązku ujawniania tych
przestępstw na żadnym etapie rekrutacji.
Wykonywanie niektórych zawodów może wiązać się z
koniecznością głębszej weryfikacji danej osoby, gdzie
zatarte przestępstwa musza być ujawnione. Taka sytuacja
ma miejsce w przypadku, gdy popełnione przestępstwo
może wymagać oceny ryzyka lub eliminacji dokonanej przez
przyszłego pracodawcę (na przykład szeroko pojęta opieka
nad dziećmi) lub kiedy dokonane przestępstwa kłócą się z
zasadami wykonywanego zawodu (na przykład policjant).

Poniższa tabela przedstawia orientacyjne okresy czasu po
którym dane przestępstwo może uzyskać status ‘zatartego’.
Jakiekolwiek nowe wykroczenie może wpłynąć na długość
poniższych okresów czasu. Przestępstwa w wyniku których
sprawca został skazany na minimum 30 miesięcy
pozbawienia wolności nie mogą uzyskać miana
przestępstwa zatartego.

Uzyskany wyrok
6 – 30 miesięcy pozbawienia
wolności
Do 6 miesięcy pozbawienia
wolności
Grzywna, prace społeczne
Zwolnienie
warunkowe,
aresztowanie tymczasowe
Pouczenie

3.5 roku

5 lat
1 rok *

2.5 roku
1 rok *

6
miesięcy

6
miesięcy

*
w przypadku gdy zwolnienie warunkowe lub
aresztowanie tymczasowe trwają dłużej niż 1 rok
przestępstwo zostanie zatarte po upływie pełnego wyroku.

Wniosek o uzyskanie zaświadczenia o karalności należy
złożyć osobiście w Punkcie Wydawanie Zaświadczeń i
Weryfikacji (adres podany został na okładce tej broszury)
Punkt otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach
8.45- 16.00.
Dane potrzebne do wypełnienia wniosku to: imię, nazwisko,
nazwisko panieńskie, aktualny adres oraz data i miejsce
urodzenia.
Wypełniony wniosek należy złożyć do urzędnika obecnego w
Punkcie Wydawanie Zaświadczeń i Weryfikacji. Urzędnik
będzie wymagał dokumentu, który pozwoli potwierdzić
twoją tożsamość. Poniższa lista przedstawia dozwolone
dokumenty:




Podstawowy okres
czasu
Osoba
Nieletni
dorosła
10 lat
5 lat
7 lat

Jak uzyskać zaświadczenie o karalności?



Czym jest zaświadczenie o karalności?
Podstawowe zaświadczenie o karalności jest kopią
wszystkich niezatartych przestępstw i pouczeń widniejących
w Narodowym Policyjnym Rejestrze oraz lokalnych
policyjnych systemach. Każdy aplikujący na nowe stanowisko
pracy może być poproszony o przedstawienie zaświadczenia
o karalności przez przyszłego pracodawcę lub organizację.

Paszport
Prawo jazdy wyrobione na Guernsey/ w Wielkiej
Brytanii (jeśli posiada cyfrową fotografię)
Dowód osobisty wyrobiony w kraju należącym do
Unii Europejskiej (Polski dowód osobisty)
Dowód obywatela Wielkiej Brytanii

Uzyskanie zaświadczenia kosztuje 20£. Opłaty należy
dokonać podczas składania wniosku. Oplata może być
dokonana w formie czeku zaadresowanego do ‘Stanu
Guernsey’
Złożony wniosek zostanie sprawdzony aby upewnić się iż
został wypełniony poprawnie. Wykonana zostanie również
kopia dokumentu tożsamości. Wnioskodawca otrzyma
potwierdzenie dokanania wpłaty.

Czas przygotowania zaświadczenia to maksymalnie 4
tygodnie. Zaświadczenie zostanie wysłane na adres podany
we wniosku.
Otrzymane zaświadczenie może potem zostać przedstawione
przyszłemu pracodawcy.

Czy informacje zwarte w zaświadczeniu o
karalności są prawidłowe?
Urząd zwraca uwagę i dba o to, żeby zawarte informacje
były prawidłowe i odnosiły się bezpośrednio do
wnioskodawcy. Aby uniknąć jakichkolwiek pomyłek ważne
jest, aby składany wniosek zostały wypełniony rzetelnie i
zgodnie z prawdą. Istotnym jest zawarcie dokładnych
informacji odnośnie imienia i nazwiska a w szczególności
nazwiska panieńskiego lub zmiany nazwiska na skutek
zawarcia małżeństwa.
W przypadku nieprawidłowych informacji zawartych w
przygotowanym
zaświadczeniu
lub
otrzymaniu
zaświadczenia odnoszącego się do innej osoby należy
niezwłocznie skontaktować się z urzędnikiem Punktu
Wydawania Zaświadczeń i Weryfikacji. Numery
kontaktowe znajdują się na ostatniej stronie tej broszury.
Urzędnicy dokonają wszelkich starań, aby zaświadczenie
zostało poprawione w przypadku jakichkolwiek pomyłek
lub nieprawidłowości. Wnioskodawca otrzyma również
uzasadnienie dotyczące przestępstw uwzględnionych w
przygotowanym zaświadczeniu.
Po więcej informacji dotyczących ochrony oraz
zarzadzania danymi osobowymi prosimy o lekturę
Zawiadomienia o Przetwarzaniu Danych Osobowych
Policji Guernsey, które znaleźć można na stronie
internetowej www.guernsey.police.uk

Inne Rodzaje Zaświadczeń
Dalsze informacje oraz porady odnoszące się do innych
typów zaświadczeń dostępne są w Jednostce Wydawania
Zaświadczeń i Weryfikacji.
Email: Disclosures@guernsey.pnn.police.uk

Prawidłowy Rodzaj Zaświadczenia
Podstawowe
zaświadczenie
o
karalności
jest
wystarczającym dokumentem podczas aplikacji na
większość stanowisk na Guernsey. Zawiera ono wykaz
przestępstw/upomnień, które miały miejsce w niedalekiej
przeszłości lub których charakter uważany jest za poważny.
Zaświadczenie to jest również wystarczającym dokumentem
obrazującym przeszłość kryminalną wymaganym podczas
większości aplikacji o pracę.
Są jednak zawody (płatne lub wolontariat) gdzie wymagany
jest głębszy stopień weryfikacji. Zawody te głównie wiążą
się z opieką nad dziećmi lub dorosłymi wymagającymi
szczególnej opieki.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do potrzeby
głębszej weryfikacji należy skontaktować się z Działem
Wydawania Zaświadczeń i Weryfikacji Policji Guernsey.

WYDZIAŁ POLICJI GUERNSEY
DZIAŁ WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ I
WERYFIKACJI
PODSTAWOWE ZAŚWIADCZENIE O
KARALNOŚCI
KONTAKT
Dział Wydawania Zaświadczeń i Weryfikacji
c/o Guernsey Border Agency
New Jetty
White Rock
St Peter Port
Guernsey
GY1 2LL
Telefon – 01481 741462
Godziny otwarcia :- 8.45 – 16.00
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