
SYGNAŁY - KONTYNUACJA
DODATKOWE OGÓLNE SYGNAŁY WSKAZUJĄCE NA PROCEDER 
HANDLU LUDŹMI 
• Wygląd osób świadczący o ich ogólnym zaniedbaniu fizycznym
• Wydają się często zmieniać lokalizację
• Nie są zarejestrowani w przychodni, przedszkolu ani szkole
• Mają na ciele dawne lub poważne nieleczone lub późno leczone 

obrażenia oraz niechętnie i niejasno opowiadają o okolicznościach 
ich powstania 

• Udzielają niejasnych bądź niespójnych informacji na temat miejsca 
ich zamieszkania, zatrudnienia i nauki 

• Niedożywienie
• Osoba jest wycofana i uległa

SYGNAŁY WSKAZUJĄCE NA WYKORZYSTYWANIE SEKSUALNE
• Kobiety są przewożone z miejsca zamieszkania do pracy i 

z powrotem i wydaje się, że nigdy nie wychodzą w celach 
towarzyskich

• Kobiety pracują wiele godzin oraz w ogóle nie mają dni wolnych 
lub mają ich niewiele

• Kobiety posiadają niewiele ubrań, z czego większość jest 
„wyzywająca”

• Nigdy nie idą do sklepu, lekarza, banku itp. bez asysty
• Nie posiadają gotówki ani też nikt nie widział, aby wręczały 

komukolwiek gotówkę
• Jedzenie itp. jest opłacane przez inne osoby
• Brak dokumentu tożsamości w przypadku, gdy muszą go okazać

SYGNAŁY WSKAZUJĄCE NA WYZYSK W PRACY 
• Pojedyncze osoby lub grupy ludzi mieszkające w obiektach 

przemysłowych itp., które opuszczają nieczęsto lub wcale/
brak odpowiedniego miejsca do spania/podłe warunki lub 
przeludnienie tj. 12 osób w 2-sypialniowym domu

• Przykłady na to, że pracownicy muszą płacić za sprzęt, odzież, 
jedzenie lub zakwaterowanie lub, że dokonuje się z tego tytułu 
potrąceń z pensji

• Osoba jest obrażana, źle traktowana, jest obiektem przemocy lub 
gróźb

• Rzadko lub wcale nie opuszcza terenu w celach towarzyskich

• Pracuje dużą liczbę godzin
• Grzywny są stosowane jako środek dyscyplinujący
• Zależność od pracodawcy na różnych płaszczyznach tj. w zakresie 

zatrudnienia, transportu, zakwaterowania itp.
• Brak odzieży dostosowanej do pracy, którą wykonują
• Środki zabezpieczające mające na celu zatrzymanie ludzi na 

terenie obiektu

SYGNAŁY WSKAZUJĄCE NA WYKORZYSTYWANIE DO SŁUŻENIA W DOMU
• Osoba mieszka z rodziną, ale nie spożywa z nią posiłków
• Brak odpowiedniego miejsca do spania
• Osoba dostaje do jedzenie resztki
• Osoba jest obrażana, źle traktowana, jest obiektem przemocy lub gróźb

INFORMACJI MOŻNA UDZIELAĆ POD 
NUMERAMI TEL:
Police Scotland 
Nr tel.: 101 a w sytuacji awaryjnej 999

Modern Slavery Helpline   
Nr tel.: 0800 0121 700

Crimestoppers – anonimowe zgłoszenia
Nr tel.: 0800 555 111

PRZYDATNE KONTAKTY
Police Scotland National Human Trafficking Unit, 
Scottish Crime Campus, Gartcosh
Adres e-mail:SCDNationalHumanTraffickingUnit@scotland.pnn.police.uk

Modern Slavery Human Trafficking Unit (MSHTU)  
- poradnictwo taktyczne i operacyjne 24/7 
Odwiedź:http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/about-us/
what-we-do/specialist-capabilities/uk-human-traffkking-centre
Odwiedź: www.modernslaveryhelpline.org/scotland
Adres korespondencyjny: MSHTU, PO Box 8000, London SE11 5EN
Adres e-mail: modern.slavery@nca.x.gsi.gov.uk
Nr tel.: 0844 778 2406

Child Exploitation and Online Protection Centre (CEOP) 
posiada specjalny wydział ds. handlu nieletnimi 
Odwiedź: www.ceop.police.uk/ 
Email: enquiries@ceop.gov.uk 
Nr tel.: 0870 000 3344
Nr tel.: 0370 496 7622 (czynny 24/7)

UK Visas And Immigration (UKVI)  
- Sprawy związane z wywiadem i imigracją
Odwiedź: https://www.gov.uk/contact-ukvi

Gangmasters and Labour Abuse Authority (GLAA)
 - wykorzystywanie do pracy 
Odwiedź: www.gla.gov.uk 
Email: intelligence@gla.gsi.gov.uk
Nr tel.: 0800 432 0804 / 0345 602 5020

Trafficking Awareness Raising Alliance (TARA)  
- zapewnia pomoc kobietom powyżej 18 roku życia, które były 
przedmiotem handlu w celu wykorzystywania seksualnego 
przechwyconym na terenie całej Szkocji

Nr tel.: 0141 276 7724

Migrant Help  
- zapewnia pomoc wszystkim pozostałym osobom dorosłym, które 
padły ofiarą handlu ludźmi. Działają na terenie całej Szkocji
Nr tel. w godzinach urzędowania: 01418847900
Nr tel. poza godzinami urzędowania:  01412128553
Email: Scotland@migranthelpuk.org

National Referral Mechanism (NRM)  
Dalsze informacje oraz formularze znajdują się na:

http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/about-us/what-
we-do/specialist-capabilities/uk-human-trafficking-centre/
national-referral-mechanism

Jeśli potrzebują Państwo powyższego zestawienia w innym formacie proszę 
przedstawić swoje potrzeby kontaktując się z National Human Trafficking Unit



NIE NALEŻY
• Korzystać z nieoficjalnych tłumaczy – mogą mieć ukryte interesy

• Traktować ofiar jak podejrzanych lub osoby winne przestępstw 
imigracyjnych

• Oczekiwać, że ofiara będzie miała dostęp do dokumentów 
tożsamości lub podróżnych

• Zakładać, że wszystkie dokumenty są legalne – należy sprawdzić!

• Oczekiwać, że ofiara zacznie natychmiast udzielać informacji. 
Niektóre ofiary mogą nie zdawać sobie sprawy, że są przedmiotem 
handlu ludźmi, niektóre mogły otrzymać polecenie, aby kłamać, 
a jeszcze inne mogą nie chcieć mówić, ponieważ nadal boją się 
swoich oprawców

• Osądzać ofiarę jeśli pracowały lub po części przyczyniły się do 
swojej sytuacji

PRZEKAZUJ INFORMACJE!
• Jak największe szczegóły/opisy osób zamieszanych w proceder

• Lokalizacje

• Narodowości

• Szczegóły transportu, z którego korzystano

• Trasy/metody przejazdu

• Użyte dokumenty

• Wszelkie informacje finansowe

• Metody rekrutacji

• Metody stosowane do kontroli/manipulowania ofiarami

PAMIĘTAJ, ŻE HANDEL DZIEĆMI STANOWI PRZEMOC 
WOBEC DZIECI

CZYM JEST HANDEL LUDŹMI

Handel ludźmi polega na nielegalnym handlu i wykorzystywaniu ludzi.

Przestępstwo to posiada 2 elementy składowe.

Czyn (podjęte działania)rekrutacja, transport, udzielanie schronienia, 
odbiór, wymiana lub też udział w organizowaniu lub pomoc w 
organizowaniu powyższych etapów.

W celu wykorzystywania lub ze świadomością, że dana osoba 
będzie prawdopodobnie wykorzystywana – w tym do prostytucji 
lub innych form wykorzystywania seksualnego, przymusowej pracy, 
służenia/niewolnictwa w domach, pobierania organów lub w celu 
popełniania przestępstw takich jak oszustwa zasiłkowe lub uprawa 
marihuany lub dowolna kombinacja powyższych procederów. 

Dwa powyższe elementy występujące jednocześnie świadczą o handlu 
ludźmi. Działania nie muszą być podejmowane przez jedną osobę 
– może je podejmować wiele różnych osób, jednakże muszą być 
podejmowane z zamiarem lub świadomością, że w którymś momencie 
osoba będąca przedmiotem działań zostanie wykorzystana.

Na potrzeby przepisów określających handel ludźmi osobę nieletnią 
stanowi każda osoba poniżej 18 roku życia.

Ofiara handlu ludźmi nie musi przekraczać granic – wystarczy, że 
jest przerzucana z miejsca na miejsce na terenie Szkocji lub Wielkiej 
Brytanii w celu wykorzystania. 

Wykorzystywanie obejmuje:

Wykorzystywanie w pracy
Wykorzystywanie seksualne

Służenie w domu
Pobieranie narządów

Bezpieczeństwo i dobro ofiary jest zawsze sprawą pierwszorzędną.

HANDEL LUDŹMI STANOWI UKRYTE 
PRZESTĘPSTWO
Ofiary handlu ludźmi odkrywa się przy okazji zajmowania się 
innymi sprawami, ponieważ ofiary zazwyczaj niechętnie angażują 
się we współpracę z policją i agencjami pomocy, aby im donieść o 
swoim losie. Często są zmuszane do popełnienia przestępstw wraz 
z osobami, pod których nadzorem pozostają. Następujące sygnały 
pomogą ustalić czy dana osoba jest potencjalną ofiarą handlu ludźmi.

OGÓLNE SYGNAŁY, ŻE MAMY DO CZYNIENIA Z HANDLEM LUDŹMI
• Paszport lub dokumenty są przetrzymywane przez inną osobę
• Inni udzielają odpowiedzi za osobę, do której mówimy
• Wyrażanie strachu lub zaniepokojenia
• Nadmierna liczba godzin pracy
• Osoba jest bardzo nieufna wobec organów ścigania lub władzy
• Osoba posiada sfałszowane dokumenty
• Osoba została znaleziona/jest powiązana z miejscem, w którym 

prawdopodobnie dochodzi do wykorzystywania
• Osoba nie zna adresu swojego miejsca pracy lub zamieszkania
• Kiepskie warunki mieszkaniowe lub warunki poniżej 

dopuszczalnych standardów
• Obrażenia wyglądające na wynik napaści
• Obrażenia wyglądające jak gdyby wynikały z krępacji
• Brak dostępu do zarobków
• Wszelkie przejawy kontrolowania przemieszczania się 

pojedynczych osób lub grup osób
• Osoba zachowuje się jak gdyby działała według instrukcji
• Osoba boi się powiedzieć jaki jest jej status imigracyjny

DALSZE SUBIEKTYWNE SYGNAŁY
• Znikome wynagrodzenie lub jego brak
• Brak czasu wolnego od pracy
• Ograniczony kontakt z rodziną
• Brak dostępu do opieki medycznej
• Dyscyplina poprzez karanie
• Bardzo ograniczone kontakty towarzyskie
• Groźba przekazania władzom
• Groźby pod adresem danej osoby/członków rodziny
• Brak możliwości opuszczenia środowiska pracy
• Uwikłanie osoby w sytuację zależności
• Przekonanie o uwikłaniu w dług

PORADY ORAZ WSKAZÓWKI DLA OSÓB 
PIERWSZEGO REAGOWANIA
NALEŻY
• Zabrać ofiarę w bezpieczne miejsce, w którym poczuje, że może 

ujawnić informacje
• Oddzielić potencjalnych podejrzanych od ofiar i porozmawiać z 

każdą z ofiar indywidualnie
• Trzymać osoby będące ofiarami osobno od siebie
• Ocenić potrzeby i zapewnić opiekę zdrowotną i psychologiczną
• Uspokoić wszelkie obawy przed organami ścigania i spróbować 

wzbudzić zaufanie i nawiązać porozumienie
• Szukać elementów komunikacji niewerbalnej oraz z zakresu języka 

ciała pomiędzy ofiarami a podejrzanymi
• Mieć świadomość, że ofiary mogą cierpieć z powodu zespołu 

stresu pourazowego lub mieć inne problemy psychiczne 
spowodowane traumą

• Zapisywać wszelkie rozmowy pomiędzy podejrzanymi a ofiarami
• Myśleć o sposobnościach do użycia technik kryminalistycznych 

oraz poinformować organy ścigania o dokumentach tożsamości, 
podróżnych, o kwestiach finansowych i urządzeniach do 
komunikacji o ile to możliwe

• Podczas pracy z osobami, które niejednokrotnie są bardzo 
bezbronne, należy cały czas koncentrować się na ofierze

• Należy uwzględnić możliwe kwestie kulturowe lub religijne
• Udzielić ofierze jak najwięcej informacji
• Jeśli jesteś osobą pierwszego reagowania dopilnuj, aby uzupełnić 

formularz KRAJOWEGO MECHANIZMU ZGŁOSZENIOWEGO 
w ciągu 48 godzin od momentu spotkania osoby będącej 
potencjalnie ofiarą handlu ludźmi. Należy pamiętać, że w 
przypadku ofiar pełnoletnich wymagana jest zgoda. W przypadku 
nieletnich zgoda nie jest wymagana a wszystkie nieletnie ofiary 
należy objąć procedurą KMZ

• Należy podjąć kroki uniemożliwiające dalszy kontakt pomiędzy 
handlarzem ludźmi a ofiarą/ofiarami proponując pomoc, w tym 
inne zakwaterowanie, telefon komórkowy i agencje oferujące 
pomoc


