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Oddając do rąk polskich czytelników niniejsze tłumaczenie Podręcznika 
IOM dotyczącego bezpośredniej pomocy ofiarom handlu ludźmi, mamy  
nadzieję wyposażyć ich w narzędzie, które pomoże im w pracy z ofiara-
mi handlu ludźmi. Biorąc pod uwagę niewielką liczbę publikacji poświę-
conych pomocy ofiarom handlu ludźmi na polskim rynku wydawniczym,  
wydanie niniejszego Podręcznika może być ważnym krokiem w poszerza-
niu kompetencji krajowych podmiotów, które niosą wsparcie tej grupie 
osób pokrzywdzonych. Niniejszy Podręcznik jest bodajże jedynym, który  
w sposób tak kompleksowy stara się omówić wielopłaszczyznową  
problemtykę pomocy ofiarom, stanowiąc równocześnie kompedium nie-
zbędnej, praktycznej wiedzy, z której można korzystać na bieżąco, bez  
konieczności czytania go w całości bądź określonej kolejności.  
Choć oryginał w języku angielskim powstał w 2007 roku, treść podręcznika 
nie straciła na aktualności. Także fakt, że skierowany jest do szerokiej grupy 
odbiorców z całego świata nie umniejsza jego wartości i przydatności dla 
polskiego czytelnika, gdyż prezentowane w nim wartości i standardy mają 
charakter uniwersalny. Mamy nadzieję, że Podręcznik stanie się pomocnym 
narzędziem w promowaniu najwyższych standardów pomocy oferowanej 
ofiarom handlu ludźmi w Polsce.

anna Rostocka
Dyrektor Biura IOM w Warszawie
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Cele 
Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji - IOM posiada 13-letnie 
(przyp. red. - dane z 2007 roku) doświadczenie w zwalczaniu handlu ludźmi; 
w tym okresie udzieliła pomocy ponad 14 tysiącom ofiar handlu ludźmi na 
całym świecie. Wobec rosnącej liczby organizacji, a szczególnie lokalnych 
organizacji pozarządowych, które zapewniają pomoc ofiarom handlu 
ludźmi lub planują rozpoczęcie takiej działalności, IOM dzieli się swoimi 
doświadczeniami, które niniejszy podręcznik podsumowuje i systematyzuje.
IOM uznaje, że każdy przypadek ofiary jest wyjątkowy i wymaga indywidu-
alnego potraktowania. Ponadto proceder handlu ludźmi jest odmienny  
w różnych częściach świata i stale się zmienia; konieczne jest zatem ciągłe 
dostosowywanie do wymogów współczesności zasad postępowania z jego 
ofiarami. Dlatego celem tego podręcznika nie jest dostarczenie jednolitych 
metod zapewniania pomocy osobom pokrzywdzonym, ale wyznaczenie 
ogólnych kierunków takiego działania i podanie wskazówek wypracowanych 
na podstawie wieloletniego doświadczenia IOM.
IOM ma nadzieję, iż podręcznik ten będzie użyteczny dla wszystkich 
organizacji świadczących pomoc ofiarom handlu ludźmi, a szczególnie 
organizacjom, które dopiero zaczynają rozwijać swoje programy pomocy; 
one najwięcej mogą skorzystać z doświadczeń IOM. 

Niniejszy podręcznik zawiera wskazówki i informacje niezbędne do  
skutecznego dostarczania całościowej pomocy ofiarom handlu ludźmi, 
począwszy od pierwszego kontaktu i zapoznania się z sytuacją pokrzywdzo-
nych, aż po ich skuteczną reintegrację społeczną. Pomimo, że podręcznik 
porusza również tematykę pomocy małoletnim, to nie robi tego na tyle 
szczegółowo, by stanowić podstawę informacji dla osób pracujących 
z tą grupą docelową. W tym przypadku zalecane jest odniesienie się do 
„Wytycznych uNICef o ochronie dzieci będących ofiarami handlu ludźmi”.

Przedmowa
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Struktura podręcznika
Podręcznik jest przeznaczony do używania w całości, jak i do wybiórczego 
odwoływania się do określonych tematów, omówionych w poszczególnych 
rozdziałach. Wszystkie rozdziały i załączniki podręcznika są ze sobą ściśle 
powiązane. Dla rozwiązania bardziej skomplikowanych problemów w naj-
bardziej profesjonalny sposób lepsze jest podejście całościowe. Dlatego 
dla maksymalnej korzyści z lektury niniejszego podręcznika, zaleca się aby 
czytelnik zapoznał się z całą jego zawartością.

Podręcznik jest podzielony na siedem części, które zostały opisane niżej. 
Rozdziały następują w logicznej kolejności. Zaleca się, aby czytelnik poru-
szał się po podręczniku systematycznie i zapoznawał się z treścią poszcze-
gólnych rozdziałów zgodnie z ich kolejnością, aczkolwiek w przypadku, gdy 
potrzebne są informacje związane z konkretnym tematem, z każdego roz-
działu można korzystać osobno.

Rozdział 1 Bezpieczeństwo osobiste i ochrona 
Rozdział 2 Identyfikacja ofiar handlu ludźmi 
Rozdział 3 Przekazywanie ofiar i pomoc reintegracyjna 
Rozdział 4 Organizowanie miejsc schronienia
Rozdział 5 handel ludźmi a zdrowie
Rozdział 6 Współpraca z organami ścigania 
Załącznik I Zasady etyczne dotyczące opieki i prowadzenia  
 rozmów z ofiarami handlu ludźmi
Załącznik II  Wytyczne do rozmowy
Załącznik III Słownik pojęć

Poszczególne rozdziały dotyczą następujących tematów i kluczowych kwestii:

Rozdział 1 Bezpieczeństwo osobiste i ochrona 

Rozdział prezentuje podstawowe zasady bezpieczeństwa osobistego i ochrony, 
porusza tematy oceny zagrożeń, sytuacji wysokiego ryzyka, zarządzania  
ryzykiem, ochrony danych osobowych, najlepszych praktyk w zakresie  
procedur bezpieczeństwa i ochrony osobistej dla pracowników organizacji 
świadczących pomoc ofiarom handlu ludźmi.
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Kluczowym tematem rozdziału jest rozpoznanie zwiększonego zagrożenia, 
z jakim spotykają się pracownicy udzielający pomocy i ochrony ofiarom han-
dlu ludźmi oraz opracowanie i wdrożenie podstawowych norm i procedur, 
mających na celu zmniejszenie tego ryzyka oraz właściwe nim zarządzanie.

Rozdział 2 Identyfikacja ofiar handlu ludźmi 

Rozdział omawia sposoby, które pozwalają organizacjom lepiej rozróżniać 
między przestępstwem handlu ludźmi a przemytem osób, a także przybliża 
metodologię identyfikacji osób szukających pomocy jako ofiary handlu  
ludźmi. Wśród omówionych tematów znajdują się międzynarodowe normy  
prawne związane z poruszanymi kwestiami, proces identyfikacji ofiary,  
wyznaczniki oceny wraz z odpowiednimi pytaniami, możliwe reakcje i sposoby 
traktowania ofiary, dodatkowe materiały potwierdzające oraz proces podej-
mowania ostatecznych decyzji.

Kluczowym tematem rozdziału jest dostarczenie organizacjom wytycznych, 
umożliwiających im dokładną identyfikację ofiar handlu ludźmi, a tym samym  
skuteczne rozpoznanie potrzeb tych osób oraz zagwarantowanie im  
pomocy i ochrony.

Rozdział 3 Przekazywanie ofiar i pomoc reintegracyjna 

Rozdział omawia zagadnienia związane z właściwym przekazywaniem ofiar 
oraz zapewnieniem im pełnego wsparcia, aż do momentu pomyślnej reinte-
gracji. Są nimi przygotowanie i wdrożenie pomocy dla ofiar w dobrowolnym 
powrocie, ocena i planowanie pomocy reintegracyjnej oraz jej dostarczenie. 

Kluczowym tematem rozdziału jest zapewnienie właściwej oraz skutecznej 
pomocy i ochrony ofiarom handlu ludźmi przy zagwarantowaniu indywidu-
alnego podejścia do każdej osoby, mającego na względzie jej potrzeby oraz 
podstawowe prawa człowieka.

Rozdział 4 Organizowanie miejsc schronienia

Rozdział porusza kwestie takie jak: tworzenie schronisk dla ofiar handlu 
ludźmi, zarządzanie nimi oraz dobór kadry, procedury pomocy, zasady trak-
towania podopiecznych oraz ogólne reguły dotyczące udzielania schronienia  
i pomocy.
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Kluczowym tematem rozdziału jest tworzenie bezpiecznego schronienia 
oraz zapewnienie właściwej i skutecznej pomocy, a także opieki ofiarom 
handlu ludźmi w schronisku.

Rozdział 5 Handel ludźmi a zdrowie

W rozdziale dotyczącym zdrowia znajdują się całościowe instrukcje i porady 
dotyczące zdrowia i praw człowieka, w tym koncepcje ramowe, zasady 
etyczne i bezpieczeństwa, kwestie dotyczące opieki, specjalne względy 
zdrowotne, medyczno-prawne aspekty zdrowotne, procedury kliniczne 
i techniki zarządzania związane z nimi, kwestie planowania związane ze 
zdrowiem oraz zdrowie pracowników.

Kluczowym tematem rozdziału jest ustanowienie minimalnych standardów 
opieki i świadczenia specjalistycznych usług medycznych zgodnie z potrze-
bami ofiar handlu ludźmi. Rozdział koncentruje się na problemie świadczenia 
pomocy osobom pokrzywdzonym nie tylko w kontekście praw człowieka, ale 
także interesu zdrowia publicznego, zarówno krajów pochodzenia, tranzytu 
jak i przeznaczenia.

Rozdział 6 Współpraca z organami ścigania 

Końcowy rozdział zawiera szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące 
wrażliwych zagadnień związanych ze współpracą z organami ścigania  
w kwestii zwalczania handlu ludźmi. W rozdziale nakreślone zostały: 
ogólna sytuacja, ryzyko i racjonalne przesłanki takiej współpracy. Podroz-
działy opisują możliwości prawne oraz prawa ofiar, porozumienie o współ-
pracy z organami ścigania, warunki współpracy z jednostkami policji, 
uwarunkowania techniczne oraz budowę potencjału tej współpracy, wymianę 
informacji oraz transport świadków podczas postępowania karnego.

Kluczowymi tematami rozdziału są: (1) Zapewnienie ofiarom handlu ludźmi 
informacji o możliwościach, jakie oferuje im proces karny i realizację tych 
możliwości (2) Rozwój etycznej i zawodowej współpracy między organizacjami 
pomocowymi, a organami ścigania w celu zapewnienia lepszej ochrony 
praw ofiar w procesie karnym. Zacieśnienie współpracy na tym polu stanowi 
podstawę do nakreślenia średnioterminowej strategii służącej zwiększeniu 
stopnia wykrywalności i karalności przestępców zajmujących się handlem 
ludźmi oraz ograniczeniu ich bezkarności.
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Załącznik I  Zasady etyczne dotyczące opieki i prowadzenia rozmów  
z ofiarami handlu ludźmi 

Załącznik I zawiera podstawowe instrukcje na temat odpowiedniego zacho-
wania każdego z pracowników organizacji pomocowej, mającego na celu 
poszanowanie praw i specyfiki sytuacji osób, które stały się ofiarami handlu 
ludźmi. 

Załącznik II Wytyczne do rozmowy

Załącznik II zawiera listę kontrolną zagadnień, które należy rozważyć  
i omówić na początku każdej rozmowy pomiędzy pracownikami organizacji 
pomocowej, a osobami, które jako ofiary handlu ludźmi szukają takiego 
wsparcia. 

Załącznik III Słownik pojęć

Słownik jest wyjaśnieniem kluczowych pojęć używanych zarówno w pod-
ręczniku, jak i podczas procesu identyfikacji, udzielania pomocy i ochrony 
ofiarom handlu ludźmi. 

Podstawowe zasady 
Instrukcje i rady zamieszczone w tym podręczniku są oparte na następujących 
podstawowych zasadach dotyczących zwalczania handlu ludźmi:

n Zobowiązanie do walki z handlem ludźmi i ochrony praw tych, którzy sta-
li się jego ofiarami oraz podejmowanie działań mających na celu  
poszanowanie i ochronę godności ludzkiej i interesu pokrzywdzonych.

n Ochrona, bezpieczeństwo i poszanowanie praw człowieka w odniesieniu 
do ofiar handlu ludźmi oraz osób narażonych na kontakt z procederem 
handlu ludźmi są zasadami, których należy przestrzegać w każdym  
czasie i okolicznościach. 

n Wszelka pomoc zapewniana ofiarom jest świadczona po uprzednim  
uzyskaniu zgody zainteresowanych. W programie dobrowolnych powrotów  
pomoc ta może być zagwarantowana jedynie tym pokrzywdzonym,  
którzy dobrowolnie zdecydowali się wrócić do domu.
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n Niniejszy podręcznik kieruje się międzynarodowymi standardami okre-
ślonymi w „Protokole o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel 
ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi” (Protokole z Palermo).

n Podręcznik ten odzwierciedla międzynarodowe standardy ustanowione 
przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka 
– Zasady i Wytyczne odnośnie handlu ludźmi i praw człowieka.

n W momencie udzielania pomocy małoletnim, którzy stali się ofiarami 
handlu ludźmi, organizacje udzielające pomocy powinny zawsze działać 
zgodnie z najlepszym interesem dziecka. 

Kluczowe wytyczne
n Nie szkodzić. Zasada nieszkodzenia jest najważniejszą regułą większości 

przewodników etyki medycznej. Zważywszy na skalę zagrożenia, jakie 
niesie ze sobą proceder handlu ludźmi, delikatny stan fizyczny i psychiczny 
wielu ofiar, a także możliwość pogłębienia ich traumy, ta podstawowa 
zasada ma ogromne znaczenie. etyczną powinnością każdej organizacji  
niosącej pomoc pokrzywdzonym jest właściwa ocena potencjalnych 
szkód, które mogą zostać wyrządzone poprzez proponowane działania. 
W sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przeprowadzenie wywiadu, badania 
lub innych działań proceduralnych pogorszy sytuację, w jakiej znajduje 
się ofiara, powinno się zaniechać podejmowania tych działań. 

n Dostosowana do indywidualnych potrzeb opieka i leczenie. Pomimo, 
że ofiary handlu ludźmi mają podobne doświadczenia i mogą znajdować 
się w zbliżonych sytuacjach, organizacje powinny rozumieć i szanować 
indywidualność ofiar i w miarę możliwości udzielać im indywidualnej 
opieki i pomocy. W swoich działaniach personel powinien dążyć do  
zapewnienia ochrony, pomocy i wsparcia dostosowanych do indywidual-
nych potrzeb i okoliczności, w jakich znalazła się osoba pokrzywdzona. 

n Ciągłość i kompleksowość opieki. Działania opisane w rozdziałach 3  
i 4 podręcznika są tak opracowane, by stanowiły kompleksowe podejście 
do problemu rekonwalescencji ofiar, zapewniając im ciągłość opieki 
zgodnie z ich stanem fizycznym i psychicznym oraz sytuacją społeczną. 

n Wyrażenie świadomej zgody. Przy udzielaniu pomocy, począwszy od 
pierwszego kontaktu i identyfikacji ofiary, po jej ostateczną reintegrację 
społeczną, jest wiele etapów, podczas których prowadzi się z ofiarą  
rozmowy na wiele tematów. Należą do nich: wstępny wywiad, wywiad  
o historii przypadku, rozmowa na temat wsparcia, wywiady dotyczące 
stanu zdrowia i inne procedury. Ponadto, podczas wielu z tych spotkań 
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ofiary będą zobowiązane do podejmowania decyzji i dostarczenia pisem-
nej zgody na wiele działań i procedur. Wytyczne dotyczące prowadzenia 
takich rozmów oraz uzyskania świadomej zgody ofiary znajdują się  
w załącznikach I i II. Wytyczne te pomagają pracownikom organizacji  
pomocowych w przeprowadzeniu rozmów z ofiarami w sposób rzetelny, 
profesjonalny i z poszanowaniem praw człowieka. Wszyscy pracujący  
z ofiarami handlu ludźmi powinni dokładnie zapoznać się z tymi dwoma 
załącznikami przed rozpoczęciem jakichkolwiek rozmów i wywiadów. 

n Samodeterminacja i zaangażowanie. Należy szanować prawa i potrzeby 
ofiar co do podejmowania własnych wyborów i samodzielnych decyzji 
oraz zachęcać je do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji tak często, 
jak tylko jest to możliwe. Współpracując z ofiarami, pracownicy organizacji 
pomocowych powinni dążyć do przywrócenia ofiarom ich autonomii oraz 
pozwolić im na samodzielne podejmowanie decyzji i działań w sytuacjach, 
które ich dotyczą. Taka współpraca pomoże im odzyskać kontrolę nad 
decyzjami dotyczącymi ich życia oraz zwiększy ich pewność siebie  
potrzebną do ustalania kolejnych kierunków działania.

n Niedyskryminacja. Personel organizacji pomocowych musi zapewnić  
możliwie jak najlepszą pomoc ofiarom handlu ludźmi nie dyskryminując  
nikogo ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, kolor skóry, klasę 
społeczną, rasę, religię, język, poglądy polityczne lub status społeczny. 

n Poufność i prawo do prywatności. Poufne dane dotyczące handlu ludźmi 
nie powinny być ujawniane bez uprzedniej wiedzy i pisemnej zgody ofiary. 
(zob. rozdział 6 odnośnie ujawniania danych niezbędnych dla organów 
ścigania w celu zapewnienia bezpieczeństwa tym ofiarom handlu ludźmi, 
które wciąż znajdują się pod kontrolą przestępców lub osób, które są  
w sytuacji wysokiego zagrożenia ryzykiem stania się ofiarami handlu ludźmi).

Uwagi odnośnie terminologii
Określenie „ofiara” wywołało wiele dyskusji w kontekście tematu przemocy 
wobec kobiet. Częsta jest opinia, że sugeruje ono bezsilność i wyklucza 
opór ofiary, dlatego zaleca się używanie terminu „ocalony”. Jednak w termi-
nologii związanej z prawami człowieka i ich ochroną określenie „ofiara”  
odnosi się do kogoś, kto doświadcza niesprawiedliwości, za którą odpowie-
dzialni są określeni sprawcy. Oznacza to, że osoba lub grupa osób, które 
padły ofiarą łamania praw człowieka, mają prawo do ochrony, pomocy  
i odszkodowania (Billings et al., 2005). W kontekście tego podręcznika, który 
koncentruje się na ochronie i pomocy, używamy terminu „ofiara” zgodnie  
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z powyższymi wyjaśnieniami, celem podkreślenia prawa pokrzywdzonego 
do ochrony, jak również zaznaczenia obowiązku rządu i społeczeństwa  
obywatelskiego zagwarantowania ochrony tym ofiarom.

Jest również wiele dyskusji na temat wyboru pomiędzy określeniem „prosty-
tucja” a „komercyjne usługi seksualne”. Wybór określenia często odzwier-
ciedla stanowisko ideologiczne zajmowane w tym sporze. W kontekście 
tego podręcznika mówimy o „prostytucji” i o „prostytutkach”, jednak dobór 
słów nie ma ze strony IOM żadnego ideologicznego charakteru. Podobnie 
jak użycie słowa „prostytutka” i „prostytucja” nie sugeruje żadnej negatywnej 
oceny osób zaangażowanych w taką działalność.

Podziękowania 
IOM wyraża wdzięczność wszystkim współpracownikom i partnerom, którzy 
przyczynili się do powstania tego podręcznika. Specjalne wyrazy uznania 
należą się głównym autorom za ich wkład w powstanie oryginalnej i nieofi-
cjalnej wersji podręcznika, a są to: Paul holmes - rozdziały 1, 2 i 6; fred 
larsson - rozdział 3; Sumner Pamela-Coffey - rozdział 4 i Cathy Zimmerman 
- rozdział 5.

Ruth Rosenberg pracowała nad tym poprawionym wydaniem, aktualizacją 
materiału oraz dostosowaniem go do szerszej grupy czytelników. IOM jest 
szczególnie wdzięczna Ruth za sprawienie, że możemy przekazać ten długo 
oczekiwany przez wiele osób podręcznik do rąk odbiorców. 

ana Barbosa, Segundo dela Cruz Jr., akram eltom, Marco Gramegna, Dario 
Muhamudo, helen Nilsson, Ilse Pinto, Caroline San Miguel, Rebecca Surtees, 
Theodora Suter, Katarina Tomolova, Krieng Triumphavong i Shyla Vohra 
wnieśli nieoceniony wkład w powstanie tego podręcznika. Sarah Stephen 
James, Jyothi Kanics, Karolina lindholm-Billing, Denise Marshall i Bandana 
Pattanaik byli na tyle uprzejmi, by poświęcić swój czas, zapoznać się  
z podręcznikiem i dostarczyć wielu cennych uwag i sugestii.

Richard Danziger
Szef Działu ds. Przeciwdziałania handlowi ludźmi
Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji IOM
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Podstawowym celem tego rozdziału jest dostarczenie  
organizacjom świadczącym pomoc ofiarom handlu ludźmi 
ogólnych wskazówek dotyczących kwestii bezpieczeństwa 
na każdym etapie udzielania im tej pomocy. Niektóre  
z poruszonych tutaj problemów są także omawiane  
w innych rozdziałach tego podręcznika, ponieważ powra-
canie do tematu procedur bezpieczeństwa jest szczególnie 
wskazane.  

Główne zasady
n Handel ludźmi jest często kontrolowany przez międzynarodowe, zorganizowane 

sieci przestępcze, dlatego też ryzyko, na jakie narażone są zarówno ofiary, jak 
i pracownicy organizacji pomocowych, jest wysokie.  



ROZDZIaŁ 1 BeZPIeCZeńSTWO OSOBISTe I OChRONa                                                         

3

n W związku z tym w działaniach na rzecz ofiar handlu ludźmi w każdym przy-
padku najważniejsza jest staranna ocena podejmowanego ryzyka oraz stałe 
przestrzeganie podstawowych procedur bezpieczeństwa.

n Nie jest możliwe zagwarantowanie całkowitego bezpieczeństwa w każdej  
sytuacji. Dlatego mimo, że w wielu przypadkach zagrożenie dla personelu  
organizacji wspierających ofiary nie występuje, to podstawową zasadą  
w tej kwestii jest postrzeganie każdego przypadku od samego początku jako  
potencjalnego zagrożenia. Ryzyko oraz zarządzanie nim powinno być oceniane  
na podstawie znanych, indywidualnych okoliczności każdego przypadku  
z jakim mają do czynienia pracownicy tych organizacji.

Kwestie bezpieczeństwa i ocena ryzyka
udzielanie pomocy ofiarom handlu ludźmi jest z natury ryzykowne i żaden 
system bezpieczeństwa, bez względu na jego zaawansowanie czy zaple- 
cze techniczne, nie jest w stanie całkowicie wyeliminować zagrożenia.  
Przypadki brania odwetu na ofiarach, którym udało się uciec i/lub które 
zeznawały przeciwko przestępcom zaangażowanym w handel ludźmi, są 
dobrze znane i udokumentowane. W związku z tym zagrożenia, jakie dla 
ofiar handlu ludźmi stanowią przestępcy, nie można przecenić. 

Ofiary handlu ludźmi zawsze są narażone na ryzko, w mniejszym stopniu 
dotyczy to również osób, które im pomagają. Ryzyko to może wzrosnąć  
z uwagi na fakt, że organizacje pomocowe przyczyniają się do coraz więk-
szej liczby ucieczek ofiar od osób, przez które były wykorzystywane. Coraz 
częściej również pokrzywdzeni decydują się zeznawać przeciwko handlarzom 
ludźmi.

Obowiązek otoczenia opieką ofiary spoczywa na organizacjach odpowie-
dzialnych za udzielanie pomocy. Muszą one zapewnić, by ryzyko było  
zidentyfikowane i ocenione na każdym etapie procesu pomocy. Oznacza to, 
że w realistyczny i racjonalny sposób stosowane są odpowiednie środki  
bezpieczeństwa potrzebne dla właściwego zarządzania ryzykiem. Wska-
zówki zawarte w tym rozdziale wyjaśniają realizację powyższych założeń. 
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1.1 Ocena ryzyka

Pierwszym ruchem wobec zagrożenia jest właściwe określenie i ocena  
poziomu ryzyka. Jego efektywna ocena obejmuje: ogólną ocenę ryzyka na 
poziomie kraju, stałą ocenę zagrożeń oraz ocenę ryzyka w odniesieniu do 
konkretnego wydarzenia. 

aby lepiej zilustrować ten proces, przedstawiamy szereg wskaźników ryzyka, 
które powinno się uwzględnić w każdym z przypadków. Należy jednak  
pamiętać, że lista ta nie jest kompletna i, zależnie od sytuacji w poszczegól-
nych krajach i specyfiki konkretnego przypadku, mogą zostać zidentyfiko-
wane także inne czynniki i wskaźniki ryzyka. Powinny one być ocenione 
przez pracowników działających na danym obszarze, zgodnie z ich najlepszą 
wiedzą i znajomością miejscowych warunków. W przypadku, gdy istnieje 
ścisła współpraca pomiędzy organizacją udzielającą pomocy a odpowiednimi 
lokalnymi lub krajowymi organami ścigania, analiza ryzyka powinna być 
przeprowadzona w ścisłej konsultacji z nimi.

 

OGÓLNA OCENA RYZYKA 

Konieczne jest prowadzenie okresowego przeglądu ogólnych zagrożeń  
wynikających z działalności przestępców trudniących się handlem ludźmi. 
Proces opisany poniżej ma za zadanie śledzenie takich zagrożeń od samego 
początku. Pierwszym etapem oszacowania ryzyka jest ocena istniejących 
w danym kraju warunków. Pod uwagę powinny zostać wzięte następujące 
wskaźniki:

Ogólne wskaźniki oceny ryzyka

n Skala oraz wpływy działalności związanej z handlem ludźmi w danym kraju.
n Czy dany kraj jest postrzegany jako kraj pochodzenia, tranzytu, przeznaczenia 

czy też dowolnej kombinacji tych charakterystyk?
n Ile ofiar handlu ludźmi może szukać wsparcia u organizacji świadczących im 

pomoc?
n Stopień, w jakim handel ludźmi jest kontrolowany przez zorganizowane grupy 

przestępcze.
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n Znane lub szacowane możliwości planowania i stosowania represji przez gru-
py przestępcze wobec ofiar i/lub personelu organizacji pomocowych.

n Możliwości lokalnych organów ścigania.
n Rozmiary lokalnej korupcji oraz jej wpływ na poziom ryzyka.
n Stopień rządowego zaangażowania i wsparcia mającego na celu zwalczanie 

handlu ludźmi.

uwaga: Organizacje, które nie mają możliwości ani środków do przeprowa-
dzenia ogólnej oceny ryzyka we własnym zakresie, mogą uzyskać odpowiednie 
informacje z policji, lokalnych oraz międzynarodowych organizacji pozarządowych, 
biur ONZ, innych organizacji międzyrządowych, ambasad itp.

STAŁA KONTROLA OCENY RYZYKA

Kluczowe znaczenie ma stała kontrola oceny ryzyka. Nie wystarczy jednorazo-
wa jego ocena. Warunkiem skutecznego zabezpieczenia się przed ryzykiem 
jest regularne kontrolowanie i aktualizowanie jego oceny. Odstępy czasowe 
pomiędzy jedną a drugą oceną mogą się różnić zależnie od okoliczności. 

n Każda organizacja pomocowa jest odpowiedzialna za przeprowadzenie oceny 
ryzyka i opracowanie planu zarządzania nim. 

n Ocena ryzyka powinna być sprawdzana i aktualizowana co najmniej raz  
w miesiącu. Zależnie od okoliczności związanych z konkretnym przypadkiem, 
może być poddawana kontroli i analizie częściej, na przykład raz w tygodniu 
lub nawet codziennie w okresach jego wysokiego występowania. 

SZCZEGÓŁOWA OCENA RYZYKA W ODPOWIEDZI NA KONKRETNE ZDARZENIA

Stała obserwacja poziomu zagrożenia jest niezbędnym elementem każdej 
oceny ryzyka, natomiast nadzwyczajna analiza oceny ryzyka jest wymagana 
wówczas, gdy określone wydarzenia przyczyniają się do jego zwiększenia 
lub powstania dodatkowego zagrożenia. Każdy przypadek niesie za sobą 
odmienne wyzwania i ryzyko, dlatego każdy musi być oceniany w oparciu  
o dostępne informacje i wskaźniki. 
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Wykaz zamieszczony poniżej jest przykładem specyficznych zdarzeń, które 
powinny być przedmiotem nadzwyczajnej oceny ryzyka. Jest to przykładowa 
lista i nie powinna ona być traktowana jako wyczerpująca. Ponadto, przy 
ocenie każdego z przykładów, powinno się uwzględniać następujące  
czynniki wpływające na ryzyko:

n Wszystkie ofiary, którym udało się zbiec, są narażone na ryzyko represji 
ze strony ich prześladowców, niezależnie od tego, czy podjęły współpracę 
z organami ścigania, czy też nie.

n Niebezpieczeństwo jest poważniejsze jeśli ofiary decydują się współpra-
cować z organami ścigania, ponieważ wówczas stanowią one znacznie 
większe zagrożenie dla bezkarności przestępców.

n W każdym przypadku, w którym ustalono, że przestępca wie, iż ofiara 
zamierza lub już rozpoczęła współpracę z organami ścigania, poziom  
ryzyka podnosi się; staje się ono bardziej bezpośrednie.

Przykłady konkretnych zdarzeń związanych z dużym ryzykiem

n Moment, w którym ofiara zgłasza się po raz pierwszy do organizacji pomocowej, 
zwłaszcza jeśli można przewidzieć, że pomoc będzie obejmowała zarówno 
udzielenie jej schronienia, jak i rozpoczęcie współpracy z organami ścigania.

n Wszelkie planowane przemieszczanie się ofiar, którym towarzyszy asysta  
personelu organizacji pomocowej, w przypadkach gdy ofiary te dostarczyły 
już dowodów organom ścigania i są powody, aby sądzić, że ich prześladowcy 
są świadomi tego faktu.

n W odniesieniu do pokrzywdzonych, którzy znajdują się pod opieką w miejscach 
schronienia – wszelkie planowane wyjazdy poza schronisko do takich miejsc 
jak szpitale, kliniki i inne ośrodki pomocy społecznej lub opieki zdrowotnej.

n W stosunku do każdej ofiary współpracującej z organami ścigania i jednocześnie 
znajdującej się pod opieką organizacji pomocowej – każda podróż związana 
ze stawiennictwem w kwestii podjętej współpracy, składaniem oświadczeń, 
udziałem w identyfikacji podejrzanych lub poddaniem się policyjnym bada-
niom lekarskim.

n Dojazd do budynku sądu, a szczególnie wszelkie planowane stawiennictwo  
w celu składania zeznań w procesie osób podejrzanych o handel ludźmi – tym 
bardziej, że podejrzany zostanie o tym fakcie poinformowany, zgodnie z przy-
sługującymi mu, jako oskarżonemu, prawami.



ROZDZIaŁ 1 BeZPIeCZeńSTWO OSOBISTe I OChRONa                                                         

7

n Każde przemieszczanie się ofiary lub członka personelu organizacji po-
mocowej związane z przekazywaniem osoby poskrzywdzonej z jednego 
kraju do drugiego w celu składania zeznań przeciwko handlarzom ludźmi  
w tym kraju – po raz kolejny poziom ryzyka jest bardzo wysoki, ponieważ gru-
py przestępcze mogą przewidzieć czas i drogę transferu w kraju pochodzenia 
lub w kraju przeznaczenia, lub w obu krajach.

n Każde zdarzenie, które można interpretować jako próbę zastraszenia ofiary 
lub członka personelu organizacji pomocowej, takie jak anonimowe telefony 
z pogróżkami lub wielokrotne głuche telefony (kiedy dzwoniący rozłącza 
się bez wypowiedzenia ani słowa), powtarzające się i długie przebywanie  
w pobliżu schroniska nieznanych osób lub pojazdów czy jawne śledzenie ofiary 
lub członka personelu. 

PLANY I DOKUMENTACJA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM RYZYKIEM

Każdej ocenie ryzyka, czy to opracowanej w sposób ogólny, poglądowy czy 
szczegółowy, musi towarzyszyć plan zarządzania ryzykiem ukierunkowany 
na obszary ryzyka zidentyfikowane w trakcie procesu jego oceny:

n Początkowemu ogólnemu przeglądowi powinien towarzyszyć plan zarzą-
dzania ryzykiem określający minimalny poziom standardów bezpieczeń-
stwa wraz z odpowiednimi procedurami zapewniającymi zredukowanie 
ryzyka do minimum i jednocześnie efektywne nim zarządzanie. 

n Z uwagi na fakt, że ocena ryzyka dokonywana jest w sposób ciągły i sys-
tematyczny, nowy plan zarządzania ryzykiem jest konieczny tylko wtedy, 
gdy ryzyko wzrosło lub zidentyfikowane zostały nowe zagrożenia. 

n W sytuacji gdy zaistniała konieczność przeprowadzenia natychmiastowego 
przeglądu oceny ryzyka w odpowiedzi na konkretne zagrożenie lub  
zdarzenie, istotne jest dołączenie uaktualnionego planu zarządzania  
ryzykiem, uwzględniającego nowe zagrożenia. 

Plany powinny być w pełni udokumentowane. Powinny także obejmować 
ocenę aktualnych zagrożeń wraz z planem wprowadzenia dodatkowych 
środków bezpieczeństwa, mających na celu efektywne zarządzanie nowym 
ryzykiem.

Przeprowadzenie oceny ryzyka oraz opracowanie planów zarządzania ryzykiem 
jest niezbędne dla organizacji pomocowych, aby zagwarantować właściwą 
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ochronę ofiar oraz pracowników, którzy tę pomoc świadczą. Każda procedura 
powinna być w pełni udokumentowana, a wszelka dokumentacja w formie 
elektronicznej lub jakiejkolwiek innej musi być traktowana jako poufna, 
zgodnie z obowiązującymi zasadami w zakresie dysponowania i bezpie-
czeństwa poufnych danych osobowych ofiar handlu ludźmi (patrz  
poniżej).

1.2 Dysponowanie i ochrona poufnych danych 
osobowych dotyczących handlu ludźmi

Dysponowanie poufnymi danymi dotyczącymi ofiar, procederu handlu ludź-
mi, jak i personelu organizacji pomocowych musi odbywać się zgodnie  
z właściwymi zasadami i regułami bezpieczeństwa.

n Organizacje pomocowe powinny zapewnić ofiarom handlu ludźmi pełną infor-
mację odnośnie zbierania danych na ich temat, sposobu wykorzystania tych 
danych oraz praw ofiar dostępu do nich. 

n Organizacje pomocowe powinny zagwarantować, że żadne dane osobowe 
ofiar handlu ludźmi nie zostaną udostępnione bez ich w pełni świadomie wy-
rażonej na piśmie ich zgody, zezwalającej na ujawnienie danych osobowych 
na potrzeby konkretnego celu i wykorzystania.

n Ze względu na zwiększone ryzyko stwarzane przez zorganizowane grupy  
przestępcze w stosunku do ofiar i asystującego im personelu, organi-
zacje pomocowe muszą stale gwarantować wysoki poziom staranności  
w zakresie zarządzania i dysponowania poufnymi danymi osobowymi. 

Szczególny charakter poufnych danych osobowych oraz informacji dotyczących 
handlu ludźmi, jak i waga postępowania z tymi danymi, są nie do prze-
cenienia. W każdym przypadku akta spraw ofiar powinny być traktowane  
z zachowaniem najwyższej dbałości i poufności.

Poniższe wytyczne wyznaczają minimalny standard dbałości oraz sta-
ranności w przypadku postępowania z danymi osobowymi. IOM zaleca 
organizacjom pomocowym rozwijanie własnych norm, które spełniają  
nakreślone tu minima oraz rekomenduje, aby pracownicy tychże organizacji 
zostali odpowiednio pokierowani, tak by mogli dostosować swoje działania 
do określonych standardów. Dodatkowe wskazówki można znaleźć także  
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w Konwencji Rady europy o ochronie osób w związku z automatycznym 
przetwarzaniem danych osobowych (patrz poniżej)1. 

1.2.1 POUFNE DANE OSOBOWE OFIAR HANDLU LUDŹMI

Dla celów tego podręcznika poufne dane osobowe ofiary określa się jako: 

 Wszelkie dane osobowe, dane lub opis stanu zdrowia, które mogą ujawnić 
tożsamość lub miejsce pobytu osoby pokrzywdzonej, czy też jakiekolwiek 
prywatne lub osobiste szczegóły dotyczące ofiary handlu ludźmi, znajdu-
jące się w posiadaniu organizacji pomocowej.

1.2.2 PRZEKAZYWANIE I DYSPONOWANIE POUFNYMI DANYMI 
DOTYCZĄCYMI OFIAR ORAZ PROCEDERU HANDLU LUDŹMI

Ze względu na szczególny charakter prac, jakie należy wykonać, priorytetem 
jest stosowanie się do ustanowionych zasad poufności w odniesieniu do 
danych osobowych i informacji, zarówno dotyczących personelu organizacji, 
jak i tych, które bezpośrednio dotyczą ofiar handlu ludźmi. 

Zalecane podstawowe zasady postępowania

n Kluczową zasadą dotyczącą postępowania z poufnymi, jak również bardziej 
ogólnymi danymi ofiar, jak i całego procederu handlu ludźmi, jest zasada 
„wiedzieć tylko to, co jest konieczne”. Pracownicy zatrudnieni przez orga-
nizacje pomocowe powinni przestrzegać tej reguły w każdej sytuacji  
i ujawniać dane na potrzeby zewnętrzne i wewnętrzne organizacji tylko 
tym osobom, których potrzeba oraz prawo do otrzymywania takich infor-
macji są potwierdzone.

n Wewnątrz każdej organizacji pomocowej zasada „wiedzieć tylko to, co 
jest konieczne” powinna być stosowana również między stanowiskami 
pracy w organizacji. Oznacza to, że żadne poufne informacje nie powinny 
być rozpowszechniane na zewnątrz sekcji zwalczania handlu ludźmi,  
a zasady bezpieczeństwa powinny być starannie stosowane zarówno  
wewnątrz organizacji pomocowej, jak i poza nią. Szczególnie żadne dane 
osobowe dotyczące ofiar handlu ludźmi nie powinny być nikomu ujawniane 
przez organizacje pomocowe, bez uprzedniej pisemnej i świadomej  
zgody pokrzywdzonego. 
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n Nawet jeśli ofiara wyraziła zgodę na ujawnienie poufnych informacji  
osobistych i/lub poufnych danych dotyczących sytuacji związanych  
z handlem ludźmi w formie pisemnej, pracownicy organizacji pomoco-
wych są nadal zobowiązani do oceny treści tych informacji w celu zapew-
nienia, że ujawnienie ich nie zwiększy ryzyka dla pokrzywdzonego lub 
członka jego rodziny, dla innych ofiar lub pracowników organizacji. Jeżeli 
istnieje taka możliwość, organizacje pomocowe powinny zastrzec sobie 
prawo do wstrzymania ujawniania danych, jeżeli leży to w interesie ofiary 
lub innej osoby, która mogłaby znaleźć się w sytuacji podwyższonego  
ryzyka, gdyby informacje te zostały ujawnione. 

Wydruki zawierające poufne dane

aby skutecznie nieść pomoc ofiarom handlu ludźmi, niezbędne jest druko-
wanie wywiadów, analiz, planów działania, czyli dokumentów, które mogą 
zawierać poufne dane osobowe i dane dotyczące handlu ludźmi. W takich 
przypadkach IOM zachęca do przestrzegania następujących wytycznych 
dotyczących wszystkich materiałów drukowanych zawierających dane,  
o których mowa wyżej:

n Wszystkie egzemplarze takich wydruków, jeśli nie są używane, muszą 
być przechowywane w bezpieczny sposób. Oznacza to, że muszą być one  
zamknięte na klucz – w biurze organizacji pomocowej albo w innym bezpiecz-
nym miejscu.

n Dokumenty takie nigdy nie powinny być pozostawione bez opieki, na  
biurkach, stołach lub miejscach dostępnych dla innych. 

n Kiedy dokumenty nie są już potrzebne, powinny być usuwane poprzez zmielenie 
ich w niszczarkach lub zniszczone w inny, skuteczny sposób. 

n W tym celu wszystkie organizacje świadczące pomoc ofiarom handlu ludźmi 
powinny dbać o to, aby maszyna do niszczenia dokumentów była dostępna  
i sprawna w każdym biurze organizacji. 

1.3 Najlepsze praktyki bezpieczeństwa – personel 
organizacji pomocowych 

Poniższe wskazówki dotyczą sytuacji związanych z pierwszym kontaktem  
z ofiarami handlu ludźmi. Wszyscy pracownicy zaangażowani w czynności 
podejmowane w takich okolicznościach powinni pamiętać, że istnieją  
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udowodnione przypadki infiltracji programów wsparcia dla ofiar; personel 
organizacji pomocowych powinien zawsze zachować czujność w tej kwestii.

W żadnym wypadku nie należy ujawniać poufnych danych osobowych lub 
poufnych danych dotyczących handlu ludźmi przez telefon osobie, której 
tożsamość oraz wiarygodność nie są potwierdzone.

1.3.1 NAJLEPSZE PRAKTYKI – PIERWSZY KONTAKT Z OFIARĄ

Bezpośredni kontakt telefoniczny z ofiarą

n Należy uzyskać pełne informacje oraz szczegóły dotyczące sposobu kontak- 
towania się z ofiarą, ustalić system kontaktu z nią, przekazać odpowiednie 
numery telefonów umożliwiające skontaktowanie się z organizacją, ale nie 
ujawniać adresu organizacji ani nawet jej przybliżonej lokalizacji.

n Jeśli pokrzywdzony zdecyduje się na współpracę, należy uzyskać numer 
telefonu i oddzwonić natychmiast w celu potwierdzenia i omówienia  
sytuacji. Należy odnotować czas połączenia i zanotować numer telefonu 
podany przez dzwoniącego. Podczas rozmowy telefonicznej należy być 
świadomym, jakie inne osoby mogą słyszeć prowadzoną konwersację.

Kontakt z ofiarą za pośrednictwem innej organizacji pomocowej

n Należy potwierdzić wszystkie dane ofiary i historię sprawy.
n Należy umówić się na osobistą rozmowę i porozmawiać z ofiarą.
n Należy przekazać pokrzywdzonemu tylko numery kontaktowe organizacji.
n Należy upewnić się, że pracownicy organizacji pomocowej nie ujawnią 

żadnych innych szczegółów niż wskazane powyżej.

1.3.2 NAJLEPSZE PRAKTYKI – WYWIAD Z OFIARĄ

Czasami konieczne jest, aby personel organizacji pomocowej asystował 
ofierze handlu ludźmi w biurze lub w innych miejscach, takich jak posterunek 
policji, ośrodek zamknięty dla cudzoziemców, biura prawników czy innych 
partnerów. Poniżej przedstawiamy procedury, które powinny zostać stoso-
wane w takich przypadkach:
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Wywiady w biurach organizacji pomocowych

n Jeżeli pozwalają na to wymogi bezpieczeństwa, wskazane jest przepro-
wadzanie rozmów z ofiarami handlu ludźmi poza biurem w celu ograni-
czenia liczby osób, które znają adres biura organizacji.

n Spotkania powinny być planowane i przeprowadzane tylko po uprzednim 
umówieniu się.

n Jeśli kontakt odbył się za pośrednictwem organizacji partnerskiej, a ofiara 
preferuje uczestniczenie w spotkaniu w towarzystwie członka tej organizacji, 
tożsamość wskazanej osoby powinna być potwierdzona przez tę organizację.

n Przed wejściem do biura ofiara powinna być sprawdzona za pośrednictwem 
systemu monitoringu (CCTV), albo poprzez wizjer w drzwiach.

n Wywiad powinien być przeprowadzony w osobnym pokoju w biurze orga-
nizacji; przynajmniej jeden z członków personelu powinien być o tym fak-
cie poinformowany, tak aby w ustalonych odstępach czasu mógł spraw-
dzać postęp i przebieg rozmowy.

Wywiady poza biurem organizacji pomocowych

Podstawowym zabezpieczeniem przy planowaniu wywiadów poza biurem 
organizacji pomocowej powinna być zasada uczestnictwa w spotka-
niach dwóch pracowników. Z uwagi na fakt, że nie zawsze jest to możliwe, 
zalecane jest stosowanie się do poniższych wskazówek. 

n Jeśli ofiara poszukiwała wsparcia organizacji pomocowej poprzez inne  
organizacje pozarządowe, wówczas rozmowy mogą być przeprowadzane  
w biurach organizacji, z którą ofiara najpierw nawiązała kontakt.

n Jeżeli wywiad może być bezpiecznie przeprowadzony w organizacji  
pozarządowej, co najmniej jeden pracownik tejże organizacji powinien 
być obecny podczas rozmowy.

n Jeśli wywiad ma się odbywać na posterunku policji, w ośrodku zamkniętym 
dla cudzoziemców lub innym pomieszczeniu rządowym, co najmniej 
jeden członek personelu pracującego w danym miejscu powinien być 
obecny w budynku tak długo, jak długo trwa wywiad. Pracownicy tych miejsc 
nie powinni być obecni podczas rozmowy, chyba że ofiara o to poprosi.
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Wywiady w niezależnych lokalizacjach

n Pod żadnym pozorem rozmowy nie mogą odbywać się w lokalizacji  
wskazanej przez osobę pokrzywdzoną. 

n Spotkania powinny odbywać się tylko w neutralnym miejscu wybranym 
przez organizację pomocową.

1.3.3 BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

Szczególną uwagę należy zwrócić na poniższe punkty:

n Nie istnieje coś takiego jak całkowite bezpieczeństwo.
n Bezpieczeństwo osobiste może być wzmocnione przez właściwą ocenę 

ryzyka, zarządzanie nim oraz wzięcie na siebie za nie odpowiedzialności.
n Nawet jeśli zawyżanie poziomu ryzyka powoduje wzrost poczucia  

zagrożenia, wszyscy pracownicy, którzy są zobowiązani do współpracy  
z ofiarami handlu ludźmi, powinni być w pełni informowani o związanym  
z tym ryzyku. Wszyscy nowi pracownicy przed objęciem stanowiska  
powinni otrzymać szczegółowe materiały dotyczące handlu ludźmi  
i procedur bezpieczeństwa.

n Dla własnego bezpieczeństwa pracownicy zajmujący się ofiarami handlu 
ludźmi powinni zawsze być świadomi swojego najbliższego otoczenia 
oraz sytuacji, w jakiej się znajdują, szczególnie, gdy spotkania z ofiarami 
odbywają się na neutralnym gruncie.

n Przy omawianiu kwestii związanych z handlem ludźmi zawsze należy być 
świadomym obecności osób postronnych, które mogą usłyszeć prowa-
dzoną rozmowę. 

Informacje na temat konkretnych problemów związanych z bezpieczeń-
stwem i stosowanymi zasadami w przypadku miejsc schronienia dla ofiar 
handlu ludźmi znajdują się w rozdziale 4, punkt 4.2.6.

Przypisy

1 http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/108.htm





15

ROZDZIaŁ 2 IDeNTyfIKaCJa OfIaR haNDlu luDźMI 

Identyfikacja  
ofiar handlu  

ludźmi



BeZPOśReDNIa POMOC OfIaROM haNDlu luDźMI

16

2.1 Wprowadzenie

Rozdział ma na celu wsparcie organizacji pomocowych w procesie identyfi-
kacji i udzielania pomocy ofiarom handlu ludźmi przy użyciu standardowego 
systemu weryfikacji osób, które zwróciły się do tych organizacji. Wytyczne 
są opracowane dla wszystkich przypadków, w których dochodzi do przeka-
zania ofiar handlu ludźmi organizacjom pomocowej, niezależnie od tego, 
czy organizacje znajdują się w kraju pochodzenia, tranzytu lub przeznacze-
nia. Jednakowe wytyczne stosuje się dla kobiet i mężczyzn szukających  
pomocy jako ofiary handlu ludźmi; wytyczne są równie ważne w odniesieniu 
do nieletnich, ze względu na szczególną wrażliwość i potrzeby dzieci.

2.1.1 PRZEKAZANIE OFIARY ORGANIZACJI POMOCOWEJ

Ofiary handlu ludźmi mogą być skierowane do organizacji pomocowych 
poprzez wiele różnych podmiotów, w tym: 
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n	 władze publiczne, takie jak policja, służba zdrowia, ośrodki pomocy społecznej; 
n	 organizacje międzyrządowe i pozarządowe;
n	 inne, w tym: ambasady, kościoły i organizacje kościelne, prawników  

specjalizujących się w ochronie praw człowieka; 
n	 osoby prywatne, takie jak inne ofiary, bliscy lub przyjaciele ofiar;
n	 klientów ofiar handlu ludźmi, które są przetrzymywane w celach wykorzy-

stania seksualnego.

Uwaga: Jeśli organizacja ma kontakt z ofiarą handlu ludźmi i nie jest  
w stanie jej pomóc lub zaspokoić wszystkich jej potrzeb, powinna powziąć 
wszelkie starania, by określić i wskazać właściwą organizację, która  
będzie w stanie udzielić ofierze wszelkiej niezbędnej pomocy. 

2.1.2 CEL IDENTYFIKACJI OFIARY 

Właściwe zidentyfikowanie osób, które zostały przekazane organizacji 
świadczącej pomoc ofiarom handlu ludźmi jest ważne, ponieważ chodzi o 
upewnienie się, że te osoby są rzeczywiście ofiarami handlu ludźmi, a nie 
przemyconymi migrantami, migrantami o nieuregulowanym statusie lub 
osobami znajdującymi się w sytuacji, w której są wykorzystywane lub zagro-
żone, a które mogą potrzebować pomocy i/lub ochrony. Należy też ocenić 
czy nie mamy do czynienia z sytuacją, w której domniemane ofiary tylko 
pozornie podają się za ofiary handlu ludźmi lub kogoś potrzebującego pomocy, 
a w istocie próbują pozyskać poufne informacje dotyczące organizacji. 

Dlaczego ważne jest, aby właściwie zidentyfikować ofiary handlu ludźmi?

n	 W wielu krajach przeznaczenia ofiary handlu ludźmi mogą być mylone  
z migrantami o nieuregulowanym statusie i w rezultacie deportowane lub 
umieszczane w ośrodkach strzeżonych/aresztach bez wcześniejszego  
prawidłowego rozpoznawania ich sytuacji. 

n	 Charakter wsparcia i ochrony dla innych kategorii osób poszukujących pomocy 
może być inny niż konieczny przy kontakcie z osobami będącymi ofiarami  
handlu ludźmi. 

n	 Ofiary handlu ludźmi mogą posiadać naglące i dotkliwe potrzeby natury  
fizycznej, seksualnej lub psychicznej, które nie są zwykle spotykane u migran-
tów o nieuregulowanym statusie lub osób przemycanych.
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n	 Ofiary handlu ludźmi są ofiarami poważnych przestępstw, dlatego też zastoso-
wanie szczególnych środków i procedur bezpieczeństwa jest w tym przypadku 
konieczne, również ze względu na dobro pracowników organizacji pomocowych, 
którzy także narażeni są na szczególne ryzyko. 

n	 Istnieją wskazania, że zorganizowane grupy przestępcze starają się infiltrować 
wsparcie i programy pomocy nadzorowane przez organizacje międzynarodowe 
i pozarządowe. Robią to w celu zlokalizowania swoich ofiar, którym udało się 
zbiec i które rozpoczęły lub przygotowują się do składania zeznań przeciw 
swoim oprawcom.

W trakcie pracy z ofiarami handlu ludźmi, agencje mogą spotykać benefi-
cjentów, którzy nie są co prawda ofiarami handlu ludźmi, ale także wymagają 
wsparcia. Przykładem takich osób mogą być: ofiary przemocy w rodzinie lub 
przestępstw seksualnych, nieletnie w ciąży lub migranci o nieuregulowanym 
statusie. Jeżeli organizacja pomocowa nie jest w stanie wesprzeć tych osób, 
może wskazać im inne organizacje udzielające pomocy właśnie takim kate-
goriom osób. Ważne jest zatem posiadanie aktualnego wykazu podmiotów, 
które taką pomoc świadczą, aby zagwarantować sprawne przekazywanie 
osób między organizacjami. 

2.1.3 OGRANICZENIA PROCESU IDENTYFIKACJI

Zanim rozpocznie się identyfikacja, pracownicy organizacji pomocowych 
powinni być świadomi, że: 

n Proces identyfikacji nie jest doskonały i nie może zagwarantować bezbłędnej 
oceny domniemanej ofiary handlu ludźmi. 

n Proces opisany w tym rozdziale został opracowany w oparciu o ogólne podej-
ście do procederu handlu ludźmi i identyfikacji ofiar.

n Zależnie od konkretnej sytuacji w kontekście krajowym, regionalnym lub  
międzynarodowym, napotkamy sprzeczności wymagające zastosowania  
wyjątków wobec wielu ogólnych uwag poczynionych poniżej. Bardzo ważne 
jest zatem, aby organizacje pomocowe dostosowywały posiadane procedury 
ogólne do warunków lokalnych. 

n Opisany w tym rozdziale proces należy traktować jako ogólne ramy identyfikacji, 
które mogą być uzupełnione przez lokalne organizacje pomocowe na podsta-
wie swojego doświadczenia i wiedzy na temat sytuacji związanej z handlem 
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ludźmi w danym kraju oraz w oparciu o swoje doświadczenie w kontaktach  
z ofiarami tego procederu.

n Opisane wytyczne służą do identyfikacji ofiar w modelowych warunkach. 
Praktyka dowodzi, że warunki idealne występują rzadko. W wielu przypadkach 
dostępne dane mogą być niewystarczające do właściwej oceny informacji 
uzyskanych przed planowaną rozmową identyfikującą. Ofiara handlu ludźmi 
może również odmówić lub nie być w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, 
a dodatkowe materiały potwierdzające mogą nie być dostępne.

n Weryfikacja i identyfikacja ofiar handlu ludźmi będzie zatem ostatecznie  
zależeć od doświadczenia i osądu pracowników lokalnych organizacji pomo-
cowych w oparciu o  łączną ocenę wszystkich dostępnych informacji.

2.1.4 ZROZUMIENIE PROCEDERU HANDLU LUDŹMI

aby skuteczne zidentyfikować ofiarę handlu ludźmi, personel organizacji 
pomocowej musi być w stanie odróżnić osoby, które stały się ofiarami handla-
rzy od tych osób, które były zaangażowane w przemyt ludzi lub od innych 
przypadków, związanych z nadużyciem lub naruszeniem praw jednostki (np. 
przemoc w rodzinie). Choć wskazane sytuacje mogą być pod wieloma 
względami do siebie podobne, to są one kwalifikowane jako całkowicie  
odrębne z punktu widzenia postępowania karnego. Skuteczna metoda  
weryfikacji i identyfikacji ofiar handlu ludźmi polega na właściwej ocenie 
wszystkich okoliczności i dostępnych w każdym przypadku informacji oraz 
na analizie kwestii z trzech różnych perspektyw:

n	 Kontekstu prawnego 
n	 Zaangażowanych przestępców  
n	 Ofiar

2.1.4.1 Kontekst prawny 

aby ustalić, czy dana osoba jest ofiarą handlu ludźmi, konieczne jest zrozumienie 
prawnej definicji tego, co stanowi handel ludźmi. Dla właściwej identyfikacji 
ofiar, organizacje pomocowe powinny korzystać z definicji handlu ludźmi 
zawartej w artykule 3 Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za 
handel ludźmi, szczególnie kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję 
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Narodów Zjednoczonych w sprawie międzynarodowej przestępczości zorga-
nizowanej (Protokół z Palermo)1. W niektórych regionach mają zastosowa-
nie lokalne konwencje, takie jak Konwencja Rady europy w sprawie działań 
przeciwko handlowi ludźmi.

Wiele krajów, aby zagwarantować właściwe zasady postępowania wobec 
handlu ludźmi,  dostosowało już swoje normy prawne do tych dokumentów. 
Jednakże w wielu z nich  pozostają one poniżej standardów wyznaczonych 
przez ONZ. Choć organizacje pomocowe powinny zawsze postępować zgod-
nie z normami prawa krajowego, które mają bezpośredni wpływ na sposób, 
w jaki rząd definiuje ofiarę handlu ludźmi, mogą one jednocześnie posiłko-
wać się definicją z Protokołu z Palermo i na tej podstawie dążyć do wypra-
cowania własnych standardów. W przypadku braku krajowego ustawodaw-
stwa regulującego kwestie zwalczania handlu ludźmi, organizacje pomocowe 
mogą korzystać z definicji Protokołu, jako punktu odniesienia. Niezależnie 
od prawnej definicji, która jest używana, głównym celem omawianych tu 
procesów jest rozważenie okoliczności każdego przypadku i porównanie go 
z zapisami norm prawnych mających tu zastosowanie. 

Zgodnie z definicją Protokołu z Palermo, trzy współzależne elementy muszą 
wystąpić jednocześnie, aby zdarzenie zostało zakwalifikowane jako prze-
stępstwo handlu ludźmi: (1) Działanie; (2) środki; (3) Cel:

n Działanie – werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub 
przyjmowanie osób;

n Środki – groźby, użycie siły bądź innych form przymusu, uprowadzenie, 
oszustwo, podstęp, nadużycie władzy lub wykorzystanie słabości,  
wręczenie lub przyjęcie płatności albo innych korzyści w celu uzyskania 
zgody osoby mającej kontrolę nad inną osobą;

n Cel – wykorzystywanie osoby w sposób opisany w artykule 3 Protokołu z Palermo. 

Każdy z wymienionych powyżej trzech elementów musi być obecny, aby do-
szło do naruszenia Protokołu. Działania muszą być realizowane za pomocą 
jednego z wymienionych środków, a celem procederu musi być wyzysk. Jeśli 
brakuje jednego z trzech elementów konstytutywnych, warunki konieczne 
do kwalifikacji zdarzenia jako przestępstwa handlu ludźmi, określonego w 
artykule 3 Protokołu z Palermo, nie zostaną spełnione. (Specjalny wyjątek z 
paragrafu C stosuje się do ofiar będących dziećmi, w której to sytuacji do-
chodzi do naruszenia Protokołu nawet jeśli brak jest elementu określonego 
w punkcie „środki”).
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Definicje Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel 
ludźmi (Protokół z Palermo)

Artykuł 3 Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi,  
w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów 
Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, 
przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 15 listopada 
2000 r. – zwanego powszechnie Protokołem z Palermo, stanowi: 
(a) “Handel ludźmi” oznacza werbowanie, transport, przekazywanie, przechowy-

wanie lub przyjmowanie osób z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły albo  
z wykorzystaniem innej formy przymusu. W definicji tej mieści się również 
uprowadzenie, oszustwo, podstęp, nadużycie władzy lub wykorzystanie słabości, 
a także wręczenie albo przyjęcie płatności lub korzyści w celu uzyskania  
zgody osoby mającej kontrolę nad inną osobą, w celu jej wykorzystania.

 Wykorzystanie obejmuje, jako minimum, wykorzystanie prostytucji innych 
osób lub inne formy wykorzystania seksualnego, pracę lub usługi o charakterze 
przymusowym, niewolnictwo lub praktyki podobne do niewolnictwa, zniewolenie 
albo usunięcie organów;

(b) Zgoda ofiary handlu ludźmi na zamierzone wykorzystanie, o którym mowa  
w punkcie (a) nie ma znaczenia, jeżeli posłużono się którąkolwiek z metod,  
o których mowa w punkcie (a);

(c) Werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjęcie dziecka 
w celu wykorzystania uznawane jest za “handel ludźmi” nawet wówczas, gdy 
nie obejmuje żadnej z metod, o których mowa w punkcie (a);

(d) “Dziecko” oznacza osobę, która nie ukończyła osiemnastego roku życia.

Poniższe punkty mogą okazać się pomocne w rozróżnieniu pomiędzy  
przemytem osób a handlem ludźmi: 

Działanie – zarówno handlarze jak i przemytnicy przewożą i transportują 
ludzi – zatem w obu przypadkach dochodzi do spełnienia pierwszego  
warunku koniecznego w przypadku przestępstw określonych przez Protokół 
z Palermo.

Środki – przemytnicy zwykle nie stosują żadnych środków wymienionych  
w art. 3: nie używają żadnego środka ograniczającego wolną wolę człowieka, 
takiego jak użycie siły, oszustwo czy nadużycie władzy. Warunek, który jest  
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niezbędny, aby czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo handlu ludź-
mi, nie jest spełniony i jednocześnie wyraźnie odróżnia przemyt osób od 
handlu ludźmi. 

Cel – choć jest dyskusyjne, czy przemytnicy nie nadużywają osłabionej  
pozycji osób, które znajdują się pod ich kontrolą, robią to jednak nie w celu 
wykorzystania migrantów w sposób, który został określony w art. 3. Stosunki 
pomiędzy przemytnikiem a przemycanym migrantem opierają się wyłącznie 
na chęci opuszczenia jednego kraju i przedostania się do innego przez  
migranta w zamian za określoną płatność, realizowaną w momencie, w którym 
nielegalny wjazd został osiągnięty. To, co dzieje się z migrantem po znale-
zieniu się w kraju przeznaczenia, nie znajduje się w sferze zainteresowań prze-
mytnika, co jest sytuacją całkowicie odmienną od przypadku handlu ludźmi. 

Powiązania pomiędzy przemytem osób a handlem ludźmi

Ofiara handlu ludźmi często za własną zgodą początkowo znajduje się w sytuacji 
przemycanego migranta. W sytuacji, gdy stosunki pomiędzy przemytnikiem  
a migrantem nie kończą się, a w momencie przeprowadzenia do kraju przezna-
czenia przemytnik w dalszym ciągu usiłuje sprawować kontrolę nad przemyconym 
migrantem, zmuszając go do pracy w warunkach wyzysku przy użyciu środków 
określonych powyżej, sytuacja nie może być dalej rozpatrywana w kategoriach 
przemytu. Należy ją przekwalifikować na przestępstwo związane z handlem ludźmi. 
Faktem jest również, że przemycani migranci są w dużym stopniu narażeni na to, 
aby stać się ofiarami handlu ludźmi w momencie przekroczenia granicy kraju 
przeznaczenia. Przemyceni migranci mogą wówczas zostać zatrudnieni, trans-
portowani i wykorzystywani przez osobę, która nie miała żadnego związku  
z początkowym przemytnikiem. Na przykład Meksykanie są często przemycani 
do Stanów Zjednoczonych, gdzie handlarze nawiązują z nimi kontakt i wykorzy-
stując trudną sytuację, w jakiej się znajdują, rekrutują ich i przemieszczają  
w inny region kraju do pracy przymusowej.

Jako kolejny sposób odróżniania handlu ludźmi od przemytu osób w kon-
tekście prawnym zaleca się porównać różne podejścia zastosowane przez 
międzynarodowych prawników w trakcie opracowywania treści Protokołu 
przeciwko przemytowi migrantów. Ostateczne różnice pod względem prawnym 
są szczególnie widoczne przy zestawieniu Protokołu przeciwko przemytowi 
migrantów z Protokołem z Palermo. Zapisy pierwszego z protokołów nie 
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koncentrują się na ofierze, ale na naruszeniu praw Państwa-Strony. Słowo 
„ofiara” nie pojawia się w Protokole przeciwko przemytowi migrantów;  
w rezultacie w tym dokumencie to państwo jest traktowane jako „ofiara”. 

Można również zauważyć, że handel ludźmi może mieć międzynarodowy 
lub wewnętrzny charakter i może obejmować zarówno zgodny z prawem jak 
i nielegalny przepływ osób. Przemyt, z drugiej strony, zawsze wiąże się  
z nielegalnym przekroczeniem granicy międzynarodowej.

Definicje z Protokołu przeciwko przemytowi migrantów

Protokół przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, 
uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej 
przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji 
Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. stanowi, że: 
(a) “Przemyt migrantów” oznacza organizowanie, w celu uzyskania, bezpośrednio 

lub pośrednio, korzyści finansowej lub innej korzyści o charakterze materialnym, 
nielegalnego wjazdu osoby na terytorium Państwa-Strony, którego taka osoba 
nie jest obywatelem lub w którym nie posiada stałego miejsca zamieszkania

(b) “Nielegalny wjazd” oznacza przekroczenie granicy bez spełnienia koniecz-
nych wymogów przewidzianych dla zgodnego z prawem wjazdu do państwa 
przyjmującego

2.1.4.2 Przestępca

Drugi krok w kierunku właściwego rozróżniania pomiędzy handlem ludźmi 
a przemytem to rozważenie przestępstwa z punktu widzenia sprawcy  
i zadanie pytania: jaki był zamiar podjętego działania? 

handel ludźmi różni się od przemytu osób tym, że celem osoby zajmującej 
się handlem ludźmi jest wykorzystanie ofiary dla osiągnięcia osobistych  
korzyści, po tym kiedy nastąpiło przekroczenie granicy państwa przezna-
czenia lub po przewiezieniu ofiary w inne miejsce wewnątrz kraju. handlarz 
ludźmi osiąga korzyści przez cały okres wyzysku i stosowania przymusu, który 
stara się utrzymać tak długo, jak to tylko możliwe. W przypadkach przemytu 
powiązanie przemytnika z migrantem o nieuregulowanym statusie zwykle 
kończy się po wniesieniu opłaty oraz nielegalnym przekroczeniu granicy 
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kraju przeznaczenia. Zatem element przymusu, bez względu na zastoso-
wane środki, jest kluczowym czynnikiem, który pozwala rozróżnić te dwa 
rodzaje przestępstw. Ofiary handlu ludźmi nie mają możliwości zakończenia 
relacji z handlarzem bez ryzyka poniesienia poważnych konsekwencji.

2.1.4.3 Ofiara

Trzecim krokiem jest analiza sytuacji z punktu widzenia ofiary oraz okolicz-
ności, w jakich się znalazła. Przemyt migrantów wiąże się z tym, że osoby 
przemycane narażone są na poważne zagrożenie uszkodzenia ciała,  
nadużyć lub nawet śmierci. Nie ma jednak żadnego elementu przymusu lub 
podstępu w kwestii nawiązywania kontaktu z przemytnikiem.

Zostało wielokrotnie udokumentowane, że przemycanie migrantów wiąże 
się często z poważnym narażaniem ich na niebezpieczeństwa w trakcie 
transportu. Nie jest jednak typowe dla tego typu przestępstw, aby ofiary były 
poddawane systematycznej przemocy fizycznej i psychicznej, więzione, wy-
zyskiwane przez długi okres w przemyśle seksualnym lub na nielegalnych 
rynkach pracy. Jednocześnie większość, jeśli nie wszystkie z wymienionych 
okoliczności, może mieć miejsce w sytuacjach związanych z handlem ludźmi.

W niektórych przypadkach handlu ludźmi, odbywającego się w obrębie jednego 
kraju, może być bardzo trudne odróżnienie procederu handlu ludźmi od 
przyjętych praktyk i tradycji, dlatego problemem może też być identyfikacja 
handlarza lub ofiary. 

Na przykład w afganistanie kobiety i dziewczęta mogą być wymieniane  
w zamian za redukcję długu lub w celu zakończenia wendety2. Kobieta lub 
dziewczyna, która podlega wymianie, nie ma prawa głosu w tej sprawie. 
Jest w pełni podporządkowana i znajduje się pod kontrolą nowego męża  
i jego rodziny. Bardzo często jest traktowana przez osoby mające nad nią 
kontrolę jak niewolnica, i to zarówno w kwestii obowiązków domowych, jak 
i powinności seksualnych. Z kolei w Indonezji istnieje tradycja wysyłania 
dzieci do domów bogatszych krewnych, do pracy jako pomoc domowa3. 
Dzieci te są często bardzo małe i w zależności od pracodawcy mogą stać się 
ofiarami przemocy fizycznej lub seksualnej. Mogą być przymuszane do dłu-
gich godzin pracy za minimalne wynagrodzenie lub przy jego całkowitym 
braku. Mogą otrzymywać niewystarczające racje żywnościowe i mieszkać  
w złych warunkach bez możliwości edukacji czy zabawy. 
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W wielu przypadkach tradycyjne praktyki są tak bardzo akceptowane  
w społeczeństwie, że nadużycia i wykorzystywanie, które im towarzyszą, nie 
są zauważane. Praktyki te powinny zostać poddane analizie z punktu  
widzenia ofiary i w odniesieniu do Protokołu z Palermo. Każdy przypadek 
powinien być oddzielnie badany w celu określenia możliwości jego kwalifi-
kacji jako handel ludźmi.

 
2.1.4.4 Zjawisko handlu ludźmi

Osobom przygotowującym się do rozmów z domniemanymi ofiarami handlu 
ludźmi niezbędna jest podstawowa wiedza na ten temat. Poniżej przedsta-
wiony został w punktach aktualny stan wiedzy na temat złożonego problemu 
przestępstw handlu ludźmi i tendencji, jakim on podlega. Należy zauważyć, 
że tendencje te różnią się zależnie od regionu czy kraju, zmieniają się  
w czasie i wraz z przestępcami zaangażowanymi w handel ludźmi, którzy 
modyfikują swoje techniki działania, aby uniknąć wykrycia. W związku  
z powyższym, prezentowane uwagi mają charakter ogólny i znajdują zasto-
sowanie tylko jako tło do prezentowanych tu typów przestępstw. Organizacje 
udzielające pomocy powinny rozważyć ich uwzględnienie w swoich działa-
niach operacyjnych i dostosować do warunków lokalnych tak, aby odzwier-
ciedlały rzeczywistość kraju lub regionu. 

Skala handlu ludźmi 

Skala handlu ludźmi nigdy nie została właściwie oceniona z wielu powodów, 
m.in. różnic w definiowaniu tego zjawiska przez zaangażowane podmioty, 
braku właściwej kontroli obszarów, w których występuje wykorzystanie. Nie 
bez znaczenia jest i to, że osoby trudniące się handlem ludźmi stosują  
rozmaite strategie mające na celu ukrycie nielegalnej działalności. W związku 
z tym szacunkowe liczby ofiar handlu ludźmi są wyraźnie różne. Na przykład 
w 2005 r. amerykański raport dotyczący handlu ludźmi szacował, że  
corocznie od 600 tysięcy do 800 tysięcy osób zostaje przewiezionych do 
krajów przeznaczenia, gdzie padają ofiarą handlu ludźmi (nie uwzględniając 
handlu ludźmi odbywającego się w obrębie jednego kraju)4. 

uNICef szacuje, że każdego roku na świecie 1,2 mln dzieci staje się ofiarami 
handlu ludźmi5. Natomiast według szacunków Międzynarodowej Organizacji 
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Pracy na świecie wykorzystywanych do pracy przymusowej jest 12,3 mln 
osób, w tym co najmniej 2,4 mln na skutek handlu ludźmi6. 

Rodzaje wykorzystania

Nie wiadomo, czy większość ofiar handlu ludźmi jest przetrzymywana  
w celach wykorzystania seksualnego, czy też pracy przymusowej, ale handel 
ludźmi z zamiarem wykorzystywania seksualnego jest najbardziej rozpozna-
walną jego postacią. To zdaje się przynosić najwięcej korzyści przestępcom  
i jednocześnie wyrządza największe fizyczne i emocjonalne krzywdy ofierze, 
ze względu na utrzymujące się fizyczne, seksualne i psychiczne znęcanie 
się, któremu ofiara poddawana jest każdego dnia. 

Nie można wskazać, które kategorie handlu ludźmi dominują pod względem 
liczby przypadków; w dużej mierze zależy to od lokalizacji. Na przykład 
obecnie w unii europejskiej handel ludźmi dla wykorzystania seksualnego 
wydaje się najczęstszy. W innych regionach świata, zwłaszcza obejmujących 
kraje uznawane za kraje pochodzenia, na terenie środkowej i Południowo-
-Wschodniej azji, Południowej i Zachodniej afryki czy ameryki środkowej  
i Południowej, sytuacja nie jest już taka prosta. Jest prawdopodobne, że 
tam większy jest udział handlu ludźmi do pracy w rolnictwie, fabrykach, 
ulicznej akwizycji lub żebractwie. W wymiarze międzynarodowym jak  
i wewnątrzkrajowym, szacuje się, że najczęściej występującą kategorią 
handlu ludźmi jest wykorzystanie do pracy fizycznej. Wskazane różnice na 
poziomie krajowym i regionalnym uwydatniają potrzebę dostosowania  
reguł identyfikacji ofiar stosowanych przez organizacje pomocowe tak, aby 
uwzględniały one warunki lokalne.

Ofiary handlu ludźmi

Podobnie sytuacja przedstawia się w kwestii płci. Tu również nie można 
jednoznacznie określić, czy więcej mężczyzn czy kobiet pada ofiarą handlu 
ludźmi. Można jednak przyjąć, że globalnie więcej kobiet i dzieci jest ofiarą 
handlu ludźmi, chociaż sytuacja może być odmienna w poszczególnych  
regionach i krajach, w których także młodzi mężczyźni i chłopcy często stają 
się ofiarami handlu ludźmi i są wykorzystywani do niewolniczej pracy lub 
jako dzieci-żołnierze. 
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Krajowe i regionalne różnice oraz cechy charakterystyczne uwidaczniają 
potrzebę dostosowania się organizacji pomocowych przy opracowywaniu 
oceny wskaźników przed wywiadem z ofiarą, co stanowi pierwszy etap  
dwustopniowego procesu identyfikacji, opisanego w kolejnym podrozdziale.

2.2 Przygotowanie do rozmowy z ofiarą - pomocne 
wskaźniki  

Proces identyfikacji ofiary handlu ludźmi składa się z dwóch etapów:

n Oceny szeregu wskaźników, które mogą być analizowane przed bezpo-
średnią rozmową z ofiarą.

n Bezpośredniej rozmowy z ofiarą, składającej się z zestawu pytań koncen-
trujących się na poszczególnych fazach handlu ludźmi: werbunku, transpor-
cie i wykorzystaniu. 

Proces identyfikacji rozpoczyna się od rozpoznania okoliczności związanych 
z konkretnym przypadkiem przed przejściem do etapu zadawania pokrzyw-
dzonemu pytań dotyczących szczegółowych kwestii związanych  
z handlem ludźmi. Informacje na temat zagadnień wymienionych poniżej 
mogą być dostępne w organizacji przekazującej domniemaną ofiarę,  
a w przypadku osoby, która samodzielnie poszukuje pomocy w organizacji, 
można je uzyskać przy pomocy ogólnych pytań wstępnych. 

Uwagi dotyczące wskaźników

Wskaźniki wymienione poniżej mają charakter ogólny, a ich celem jest wsparcie 
ogólnego procesu oceny. Od każdego z nich istnieją odstępstwa. Lokalne  
uwarunkowania i doświadczenia mogą wskazywać na potrzebę tworzenia dodat-
kowych wskaźników lub dostosowywania istniejących. Personel organizacji  
pomocowych powinien odpowiednio rozszerzać i dostosowywać istniejące pro-
cesy weryfikacji. Wszystkie wskaźniki powinny być traktowane łącznie, ponieważ 
żaden nie dostarczy odpowiednich informacji samodzielnie. 

Należy wziąć pod uwagę następujące wskaźniki:

Wiek

Wszystkie dostępne dane wskazują na wzrost liczby ofiar handlu ludźmi 
wśród dzieci i młodzieży. Im starsza osoba, tym mniej jest prawdopodobne, 
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aby stała się ofiarą. handel ludźmi w celach prostytucji lub pracy przymusowej 
zwykle koncentruje się na młodych ofiarach. handlarze i ich współpracownicy 
zdają sobie sprawę z tego, że trudne warunki niewolniczej pracy fizycznej 
wymagają młodszego i sprawniejszego organizmu. To samo można powie-
dzieć o handlu ludźmi w celach wykorzystania seksualnego. Klienci  
preferują młodsze ofiary i są w stanie zapłacić za nie więcej niż za starsze. 
Także w przypadku dawców narządów, im młodszy i sprawniejszy organizm, 
tym lepiej dla handlarza oraz potencjalnego nabywcy. Ponadto doświadczenie 
wskazuje, że osoby młodsze można łatwiej zwieść, przymusić i podporząd-
kować wyzyskiwaczom, co czyni je łatwiejszymi ofiarami.

Należy jednak pamiętać, że osoby starsze również stają się ofiarami handlu 
ludźmi, na przykład w Południowo-Wschodniej azji, gdzie są przewożone do 
Tajlandii i zmuszane do żebrania na ulicy. Wiek nie jest również istotnym 
czynnikiem w przypadku wykorzystywania ofiar do wykonywania prac domo-
wych lub do pracy w szwalni. Proceder ten dotyka kobiety w różnym wieku. 

Mimo, iż wiek jest tylko jednym z wielu wyznaczników handlu ludźmi, więk-
szość ofiar to wciąż osoby młode. liczba małoletnich ofiar handlu ludźmi 
rośnie z każdym rokiem. Stanowią one grupę największego ryzyka ponieważ 
mogą być wykorzystywane na wiele różnych sposobów: w przemyśle porno-
graficznym, na nielegalnym rynku pracy, do służby wojskowej, w celu rozbojów 
i innych form działalności przestępczej, jako pomoc domowa lub jako dawcy 
narządów. 

Płeć

handel ludźmi w celach prostytucji dotyka głównie kobiet i dziewcząt.  
Przyczynia się do tego fakt, że heteroseksualna prostytucja pozostaje naj-
popularniejszą i przynoszącą największe zyski formą prostytucji. Jednakże 
proceder przymuszania do prostytucji dotyka również osoby płci męskiej, 
szczególnie nastoletnich lub nawet młodszych chłopców. Problem ten nara-
sta i nie może być pomijany. Najnowsze informacje dostarczone przez orga-
ny ścigania wskazują, że coraz bardziej popularna staje się pedofilia oraz 
seksturystyka. Wzrost ten jest obserwowany zarówno w rozumieniu global-
nym, jak i w obrębie pojedynczych krajów i dotyczy również użycia pornografii 
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dziecięcej, zarówno w celach komercyjnych jak i niekomercyjnych. W tym 
przypadku w grupie ryzyka znajdują się w równym stopniu dziewczęta co 
chłopcy. 

Rola i znaczenie płci w przypadku przymuszania osób do pracy fizycznej 
zależą od rodzaju pracy. Jeśli wyzysk dotyczy zajęć wymagających siły fizycznej 
(np. praca w kopalniach, na roli lub na statkach rybackich), mężczyźni,  
w porównaniu do kobiet, znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka. Jeśli 
praca obejmuje lekkie zajęcia (np. zbieranie plonów, pracę w fabrykach, 
szwalniach lub wykonywanie obowiązków domowych), to jest bardziej praw-
dopodobne, że ofiarami częściej będą padały kobiety. Skala wykorzystania 
zarówno mężczyzn, kobiet jak i dzieci w każdym wieku do pracy przymusowej 
zależy od regionu. 

Obywatelstwo/narodowość

Łańcuch „pozyskiwania” ofiar opiera się na wykorzystaniu kombinacji czyn-
ników takich jak ubóstwo, dyskryminacja i brak możliwości. Choć nie da się 
tego wykluczyć, jest jednak mniej prawdopodobne, żeby ofiara handlu ludźmi 
pochodziła z bogatego kraju uprzemysłowionego. Zdarzają się jednak  
wyjątki, szczególnie  dotyczy to handlu dziećmi w celu wykorzystywania  
seksualnego, który ostatnio zanotował wzrost ofiar pochodzących z bogatych  
i uprzemysłowionych krajów, takich jak Stany Zjednoczone, gdzie ten proceder 
często odbywał się wewnątrz kraju. faktem jest również, że w niektórych 
regionach część mniejszości etnicznych jest bardziej narażona na stanie 
się ofiarami niż inne społeczności.

W tym kontekście znajomość lokalnych, regionalnych i krajowych warunków 
i trendów w handlu ludźmi jest bardzo cenna. Wewnątrzkrajowy i regionalny 
„motor” handlu ludźmi jest często „napędzany” w oparciu o czynnik  
„przyciągania” wywierany przez niektóre miasta wewnątrz kraju lub jednego 
kraju na inny. Wzrost gospodarczy i popyt ze strony klientów są istotnymi 
czynnikami wpływającymi na kierunek, skalę i strukturę handlu ludźmi.  
Determinują one również to, czy problem ten występuje na szczeblu  
lokalnym, regionalnym czy międzynarodowym. 
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Dokumenty

Zasięg geograficzny łańcucha handlu ludźmi ma istotny wpływ na wykorzy-
stanie i znaczenie dokumentów. W przypadku handlu wewnątrz kraju  
posiadanie dokumentów tożsamości nie ma aż tak dużego znaczenia jak  
w przypadku handlu na skalę międzynarodową. Brak dokumentów może 
nie stanowić problemu, chyba że istnieje wymóg prawny, by zawsze mieć 
przy sobie dokument potwierdzający tożsamość, co umożliwia przestępcom 
kontrolowanie i zmuszanie do uległości swoich ofiar poprzez pozbawienie 
ich tych dokumentów. 

W kontekście regionalnym wykorzystanie prawdziwych lub fałszywych doku-
mentów może być mniej powszechne, ponieważ ofiary, a szczególnie dzieci, 
często nie posiadają żadnej formy dokumentów tożsamości i są nielegalnie 
przewożone przez tzw. zielone granice. Oczywiście, i w tym przypadku  
sytuacja będzie zależeć od kraju i regionu oraz takich czynników, jak  
intensywność kontroli granicznej czy łatwość, z jaką można pozyskać  
podrobione dokumenty.

Korzystanie z dokumentów jest bardziej powszechne w przypadku handlu 
międzykontynentalnego. Wtedy bowiem znacznie wzrasta prawdopodo-
bieństwo korzystania z transportu samolotowego, kolejowego lub promów, 
gdzie nielegalny wjazd zostanie ujawniony w momencie konieczności  
okazania dowodu tożsamości i dokumentów podróży. Dokumenty mogą być 
autentyczne i posiadać prawdziwe informacje o ofierze lub mogą być  
sfałszowane i zawierać nieprawdziwe nazwiska, obywatelstwo a nierzadko 
również sfałszowane daty urodzin, np. w celu podwyższenia wieku nielet-
nich. W takich przypadkach handlarze mogą przekazać ofierze paszport lub  
dokumenty podróży, aby umożliwić jej przejście przez kontrolę paszportową 
lub punkt kontroli policyjnej, a następnie ponownie je odebrać. 

W kontekście handlu ludźmi w celu wykorzystania seksualnego w ujęciu 
regionalnym i międzykontynentalnym, pozbawianie ofiar dokumentów jest 
stałym elementem kontroli i przymusu stosowanym przez handlarzy. Brak 
dokumentów u pokrzywdzonego może być istotnym wskaźnikiem by podej-
rzewać, że mamy do czynienia z procederem handlu ludźmi. Należy jednak 
pamiętać, że podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku większości 
osób ubiegających się o azyl, jak i w niektórych przypadkach przemytu ludzi. 
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Wskaźnik ten należy zatem oceniać merytorycznie, w kontekście okoliczności 
każdego przypadku.

Ostatnie miejsce pobytu

Podana przez ofiarę ostatnia lokalizacja, w której dochodziło do jej wykorzy-
stania bezpośrednio przed zwróceniem się do organizacji pomocowej, jest 
zawsze istotnym wskaźnikiem. Na przykład, jeśli osoba została odebrana  
z kopalni, gospodarstwa rolnego, fabryki, kuchni restauracyjnej, statku  
rybackiego, służby domowej lub miejsca znanego z przeznaczenia do celów 
wykorzystania seksualnego, takiego jak dom publiczny, agencja dziewcząt 
na telefon, bar, hotel lub podobne miejsce, zawsze będzie to wskazanie na 
handel ludźmi ze względu na ścisły związek takiego miejsca z warunkami 
wyzysku i/lub bezprawności.

Okoliczności 

Okoliczności, które doprowadziły do przekazania ofiary do organizacji  
stanowią również kluczowy wskaźnik. Podmioty, które kierują daną osobę 
do organizacji pomocowej powinny zostać poproszone o podanie wszyst-
kich informacji dotyczących konkretnej sytuacji. Na przykład zabranie ofiar  
z domów publicznych przez policję czy „uratowanie przez klienta” lub  
niespodziewana kontrola służb imigracyjnych czy policji w fabryce lub  
gospodarstwie rolnym stanowią istotną informację dla rozstrzygnięcia sprawy. 
Przypadki ofiar handlu ludźmi, zidentyfikowanych i uratowanych przez inne 
organizacje pozarządowe, będą pomocne w uproszczeniu procesu identyfi-
kacji ofiar.

Sygnały wskazujące na wykorzystanie

Wszelkie objawy uszkodzenia ciała mogą wskazywać, że mamy do czynienia 
z procederem handlu ludźmi. Charakterystyczne jest to, że handlarze poddają 
swoje ofiary fizycznej i psychicznej opresji, która zazwyczaj nie zdarza się  
w przypadkach związanych z przemytem osób. utrzymująca się i długotrwała 
opresja wobec ofiar, pod warunkiem, że takie informacje są dostępne, jest 
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kluczowa dla oceny określonego przypadku. Przemycane osoby są często 
poddawane fizycznym okaleczeniom, wystawiane na zagrożenia, a nawet, 
co się wielokrotnie zdarzało, mogą umrzeć podczas transportu. To, czy 
dany przypadek zostanie zakwalifikowany jako handel ludźmi czy przemyt, 
będzie zależało od zakresu i długości okresu stosowania przemocy po  
przybyciu na nowe miejsce pobytu oraz stosowanego przymusu, oszustwa 
oraz zależności od handlarza opartej na wyzysku.

Ocena podmiotu przekazującego  

Poglądy i oceny innych specjalistów zajmujących się tą problematyką,  
w tym organów ścigania, władz imigracyjnych i innych organizacji pomoco-
wych, zawsze będą istotne dla procesu identyfikacji i powinny zostać 
uwzględnione w ogólnej ocenie.

Obecny stan wiedzy i doświadczenia organizacji pomocowych

Personel organizacji pomocowych powinien ocenić wszystkie powyższe 
elementy i zastanowić się, czy dostępne informacje na temat danej sprawy 
są zgodne z ich dotychczasową wiedzą i doświadczeniem związanym z han-
dlem ludźmi oraz czy aktywność i sposób działania handlarzy są typowe 
dla danego regionu. 

Każdy wskaźnik może być interpretowany na kilka sposobów. W związku  
z tym ważne jest, aby przy ostatecznym podejmowaniu decyzji oceniać je 
wszystkie łącznie.

2.3 Rozmowa identyfikacyjna 

2.3.1 POSTĘPOWANIE W PROWADZENIU ROZMOWY Z MAŁOLETNIMI7

Zaleca się stosowanie poniższych wytycznych podczas przeprowadzania 
wywiadów z udziałem małoletnich (osoby poniżej 18 lat). Dodatkowe wska-
zówki dotyczące rozmowy i sprawowania opieki nad tą grupą osób są  
dostępne w rozdziale 5, sekcja 5.6.
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n	 Tylko pracownicy przeszkoleni w zakresie szczególnych potrzeb i praw 
dzieci powinni przeprowadzać rozmowy z małoletnimi ofiarami handlu 
ludźmi. Jeżeli jest to możliwe, pokrzywdzone dzieci powinny być przesłu-
chiwane przez personel tej samej płci.

n	 Należy dowiedzieć się jak najwięcej o sprawie dziecka przed wywiadem  
i zadbać o przejrzysty i przyjazny sposób wprowadzenia do rozmowy 
(trzeba mówić o czymś, co dziecko zna i co pomoże nawiązać więź  
między rozmówcami).

n	 Należy stworzyć przestrzeń, która jest bezpieczna i wygodna do rozmowy 
(przydatne mogą być więc zabawki, książki, gry itp., które pomogą  
w budowie wzajemnej relacji).

n	 Relację należy budować mówiąc lub robiąc rzeczy, które nie są związane 
z doświadczeniami ofiar handlu ludźmi (np. dyskutując o rzeczach, które 
dziecko zna lub grać w gry).

n	 Należy poświęcić odpowiednią ilość czasu na dyskusję i nie spieszyć się.
n	 atmosfera powinna być swobodna i nieformalna (należy unikać stylu 

przesłuchań i naciskania na odpowiedzi). 
n	 Należy używać odpowiedniego i przyjaznego dzieciom języka (warto 

„podchwycić” terminy używane przez dziecko).
n	 Należy rzeczy wyjaśniać w sposób, dzięki któremu dziecko będzie mogło je 

łatwo zrozumieć (warto w miarę możliwości korzystać z pomocy wizualnych).
n	 Pytania powinny być dostosowane do wieku i zdolności umysłowych dziecka.
n	 Zacznij od pytań otwartych, dzięki czemu dziecko będzie miało możli-

wość wypowiedzieć się. unikaj pytań nakierowujących, np. „Czy ta osoba 
cię wykorzystała?”. używaj więcej pytań otwartych, takich jak: „Co ta  
osoba zrobiła?”. 

n	 Nie stosuj nacisków w celu uściślenia szczegółów, gdy pojawiły się oznaki, 
że dziecko powiedziało już wszystko, co wie. Należy jednak pamiętać, że 
dzieci opuszczają wiele informacji, jeśli nie zostały o coś dokładnie zapy-
tane oraz że często udzielają odpowiedzi, które, jak sądzą, zadający  
pytanie chce usłyszeć. 

n	 Wywiady z małoletnimi powinny odbywać się w obecności jednego  
z rodziców. Gdy nie jest to możliwe ze względu na fakt, że rodzice nie są 
obecni lub gdy istnieje podejrzenie lub zostało potwierdzone zaangażo-
wanie rodziny w proceder handlu ludźmi, wywiady powinny odbywać się 
w obecności wykwalifikowanego opiekuna, psychologa lub pracownika 
socjalnego.

n	 Zakończ wywiad w taki sposób, żeby dziecko było spokojne i miało pewność, 
że zrobiło dobrze. Zapewnij też o swojej dostępności, gdyby poczuło chęć 
ponownej rozmowy8.
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2.3.2 REAKCJE OFIAR I ICH TRAKTOWANIE

n	 W przypadku gdy osoba stała się ofiarą handlu ludźmi, została przemycona, 
jest migrantem o nieuregulowanym statusie, została wykorzystana, stosowane 
były wobec niej nadużycia lub narażona była na inne sytuacje zagrożenia,  
powinna być traktowana z wyczuciem i należytym szacunkiem, z pełnym  
poszanowaniem praw człowieka. 

n	 Zalecane wytyczne w kwestii rozmowy można znaleźć w przedstawionych  
poniżej Zasadach etycznych dotyczących opieki i prowadzenia rozmów  
z ofiarami handlu ludźmi. 

 

Rozmowy, których celem jest rozpoznanie, czy dana osoba jest ofiarą han-
dlu ludźmi bywają sporym wyzwaniem dla pracownika organizacji pomoco-
wej. Zdarza się, że konieczna będzie rozmowa z osobą, która była w stanie 
przetrwać i uciec tylko dzięki ostrożności oraz podejrzliwości względem 
wszystkich. Przekazywanie informacji może nie być dla takiej osoby łatwe. 
Podczas rozmowy identyfikacyjnej, ofiara może być w szoku, stać się wrogo 
nastawiona. Może również być podejrzliwa, zachowywać się w sposób agre-
sywny, obronny lub łączący te dwa zachowania. uzyskanie podczas pierwsze-
go wywiadu informacji wystarczających dla ustalenia, czy dana osoba stała 
się ofiarą handlu ludźmi, może okazać się trudne9. 

Osoba może nie być w stanie lub nie chcieć rozmawiać i udzielać odpowiedzi 
na pytania, które odnoszą się do zdarzeń dla niej traumatycznych lub bole-
snych. Taka niezdolność lub powściągliwość może mieć wiele przyczyn. 
Oprócz często uzasadnionych obaw i zaniepokojenia możliwymi konsekwen-
cjami dla ofiary lub jej rodziny, osoba pokrzywdzona może również cierpieć na 
łagodną lub nawet cięższą utratę pamięci ze względu na przebyte trauma-
tyczne wydarzenia. utrata pamięci jest szczególnie dotkliwa w czasie „wstęp-
nej traumy” lub w okresie, gdy ofiara w pełni pojęła niebezpieczeństwo, w jakim 
się znalazła. Oczywiście, przedstawiciele władz publicznych oraz osoby udzie-
lające pomocy chcą właśnie o tym okresie dowiedzieć się jak najwięcej.  
Jednakże naciskanie na szczegóły, których dana osoba nie może lub nie chce 
sobie przypomnieć, lub pytanie o zdarzenia albo okresy, które osoba ta mogła 
w sobie „zablokować”, może tylko zwiększyć jej niepokój i ograniczyć możli-
wości osoby prowadzącej rozmowę do uzyskania informacji na te tematy.
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Niechęć do ujawniania szczegółowych informacji

Ofiary handlu ludźmi mają wiele uzasadnionych powodów, aby nie chcieć przypominać 
sobie szczegółów swoich doświadczeń, zwłaszcza w początkowych wywiadach. 
Kilka takich powodów zostało przedstawionych poniżej. Osoby świadczące pomoc 
powinny być świadome tych problemów, okazać cierpliwość i nie oceniać ofiar:

n	 Lęk przed handlarzami.  Ofiara może obawiać się ich represji wobec siebie lub 
bliskich.

n	 Lęk przed organami ścigania. Ofiary mogą obawiać się aresztowania za łamanie 
prawa – w przypadku nielegalnego przekroczenia granicy danego kraju, pracy 
bez zezwolenia lub czynu niezgodnego z prawem, którego się dopuszczały  
w warunkach wykorzystania (prostytucja, narkotyki, itp.).

n	 Lojalność wobec handlarzy. Ofiary mogą mieć osobiste relacje z tymi, od których 
były zależne podczas wykorzystania. Obecność takich powiązań nie powinna 
być powodem założenia, że dana osoba nie jest ofiarą lub działała na zasadzie 
dobrowolności. 

n	 Brak zaufania. W trakcie procederu wykorzystania naturalny, wspólny wszyst-
kim ludziom mechanizm zaufania jest niejednokrotnie poważnie naruszany. 
Instynkt samozachowawczy może uczynić ofiary bardzo nieufnymi wobec  
innych i podejrzliwymi w stosunku do motywów, jakimi kierują się osoby  
oferujące im pomoc.

n	 Utrata pamięci.  Ze względu na uraz lub inną przyczynę (np. narkotyki czy  
alkohol) ofiary mogą nie być w stanie pamiętać wszystkich szczegółów zwią-
zanych z tym, co się wokół nich działo. Mogą próbować wymyślać wydarzenia, 
aby wypełnić luki. Drobne zmiany w zeznaniach ofiar mogą być wynikiem utraty 
pamięci i nie powinny być interpretowane jako celowa niechęć do współpracy.

Jeśli osoba wykazuje wyraźne objawy niepokoju, wywiad powinien być  
przerwany lub zakończony do momentu, kiedy będzie możliwe jego wzno-
wienie. Ważne jest, aby w trakcie spotkania zwracać uwagę na niewerbalne 
formy komunikacji, takie jak oznaki strachu, lęku lub przemęczenia. Gdy 
istnieje podejrzenie, że osoba cierpi na uraz o podłożu emocjonalnym,  
należy skorzystać z pomocy psychologa przed przystąpieniem do kolejnych 
etapów rozmowy.

W ramach wytycznych dotyczących wywiadu zamieszczonych poniżej,  
podejście organizacji pomocowej powinno opierać się na zrozumieniu oraz 
właściwym wyjaśnieniu, że celem rozmowy jest określenie najskuteczniej-
szych sposobów pomocy i ochrony, a to można zrobić tylko po uzyskaniu 



BeZPOśReDNIa POMOC OfIaROM haNDlu luDźMI

36

odpowiednich informacji od ofiary. Celem procesu identyfikacji jest podjęcie 
decyzji, czy dana osoba jest rzeczywiście ofiarą handlu ludźmi, a pytania 
poniżej mają służyć pomocą w trakcie tego procesu. Należy dołożyć wszelkich 
starań, aby osoba, z którą przeprowadzany jest wywiad, czuła się swobodnie. 
Istotne jest więc zapewnienie wygodnych mebli i odpowiedniej atmosfery  
w pokoju oraz zadbanie o to, aby podstawowe potrzeby ofiary zostały zaspo-
kojone. Należy upewnić się czy pokrzywdzony nie jest głodny, spragniony, 
zmarznięty i czy nie musi skorzystać z toalety.

W trakcie pierwszego spotkania pomiędzy prawdopodobnie znajdującą się 
w stanie traumy ofiarą a pracownikiem organizacji pomocowej, muszą zostać 
zadane pewne pytania. To, jak zostanie przeprowadzona wstępna rozmo-
wa, zależy w dużym stopniu od oceny sytuacji przez prowadzącego wywiad. 
Należy wziąć pod uwagę stan danej osoby i czas jej reakcji. Oczywiście, 
stosowanie formatu kwestionariusza nie przyczyni się do tego, aby ofiara 
poczuła się bardziej swobodnie i dlatego w miarę możliwości powinno się 
go unikać. Osoba przeprowadzająca wywiad może decydować, które 
kwestie są istotne w odniesieniu do konkretnego przypadku i odpowiednio 
modyfikować bieg dalszej rozmowy. 

Ze względu na znaczenie wywiadu w procesie identyfikacji, istotne jest, aby 
osoba rozumiała, co się do niej mówi. Jeśli istnieją wątpliwości co do zdol-
ności jednostki do zrozumienia kontekstu i szczegółów rozmowy, w trakcie 
takiej rozmowy w miarę możliwości powinien być obecny tłumacz.

Osoba przeprowadzająca wywiad powinna pamiętać, że wskazówki i pytania 
przedstawione w tym rozdziale mają pomóc w procesie identyfikacji, ale nie 
muszą być ściśle stosowane w każdym przypadku. W miarę możliwości 
przebieg rozmowy powinien być uwarunkowany stanem pokrzywdzonego.

2.3.3 ZASADY ETYCZNE DOTYCZĄCE OPIEKI I PROWADZENIA 
ROZMÓW Z OFIARAMI

Przed rozmową lub udzieleniem wsparcia ofiarom handlu ludźmi, wszyscy 
pracownicy organizacji pomocowych powinni uważnie przeczytać i zapo-
znać się z załącznikiem I do tego podręcznika: Zasady etyczne dotyczące 
opieki i prowadzenia rozmów z ofiarami handlu ludźmi.
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2.3.4 KORZYSTANIE Z FORMULARZA IDENTYFIKACJI OFIARY PODCZAS 
ROZMOWY

Przykład formularza identyfikacji znajdujący się na końcu niniejszego roz-
działu (załącznik I) ma na celu pomóc w identyfikacji ofiar handlu ludźmi. 
Taki lub podobny formularz może zostać zastosowany w odniesieniu do 
osób, które zostały skierowane do organizacji jako ofiary handlu ludźmi  
zidentyfikowane przez inne podmioty, takie jak organizacje pozarządowe 
lub policja. Niezależnie od oceny agencji przekazującej, organizacja pomo-
cowa może zastosować tę procedurę w celu potwierdzenia pierwotnej kwalifi-
kacji ofiary i formalnie tworzyć i prowadzić akta jej sprawy.

2.3.4.1 Lista kontrolna rozmowy

Przedstawiona lista kontrolna rozmowy zawiera wskazówki w formie stresz-
czenia dotyczące technik wspomagających przeprowadzanie wywiadów 
przez personel organizacji pomocowej. Szczegółowe informacje na temat 
rozmów z ofiarami handlu ludźmi znajdują się w załączniku I: Zasady etyczne 
dotyczące opieki i prowadzenia rozmów z ofiarami handlu ludźmi. Należy je 
dokładnie przeczytać przed rozpoczęciem spotkań.

Warunki

n W miarę możliwości należy zadbać o to, aby rozmowa odbywała się  
w zamkniętym, ustronnym miejscu z dala od innych osób, które mogłyby 
słyszeć lub przeszkodzić w rozmowie.

n Podczas rozmowy mogą być obecne wyłącznie takie osoby jak: ofiara, 
osoba przeprowadzająca wywiad, tłumacz (w razie potrzeby) oraz wykwa-
lifikowana pomoc (np. opiekun dziecka, prawnik lub psycholog).

n Jeśli istnieją wątpliwości dotyczące tego, czy ofiara rozumie język rozmowy, 
należy podjąć wszelkie możliwe wysiłki dla zapewnienia usług tłumacza.

n Telefony komórkowe powinny być wyłączone.
n Jeśli dostępna jest wydzielona przestrzeń, na drzwiach powinno znajdować 

się oznakowanie „Nie przeszkadzać” lub podobny napis. Należy zapobiec 
przeszkadzaniu w rozmowie przez osoby postronne.
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n Jeśli nie ma możliwości zapewnienia wydzielonej przestrzeni, osoba 
przeprowadzająca wywiad powinna dołożyć starań, aby znaleźć jak naj-
bardziej prywatne miejsce, gdzie nie będzie możliwości podsłuchania 
przeprowadzanego wywiadu.

n Podczas prowadzenia wywiadu należy unikać osądzania lub stosowania 
stylu właściwego dla przesłuchań.

n Należy dołożyć starań, żeby ofiara czuła się szanowana oraz miała  
poczucie, że jest osobą, której słowom należy wierzyć.

Wprowadzenie

n Osoba przeprowadzająca wywiad powinna przedstawić się i opisać swoją 
rolę w organizacji.

n Należy upewnić się, że ofiara czuje się bezpiecznie i komfortowo.
n Należy zapytać czy ofiara nie musi skorzystać z toalety lub czy nie wymaga 

poczęstunku.
n Należy upewnić się czy ofiara nie odczuwa bólu ani dyskomfortu lub nie 

wymaga pilnej pomocy medycznej.
n Jeśli ofiara potwierdzi, że jest jej potrzebna pilna pomoc medyczna,  

rozmowa nie powinna zostać rozpoczęta do czasu, gdy ofiara będzie  
zbadana przez wykwalifikowanego lekarza.

Wyjaśnienie

n Należy podać krótki opis roli organizacji w zakresie świadczenia pomocy 
ofiarom handlu ludźmi oraz cel rozmowy, którą się rozpoczyna.

n Należy wyjaśnić, w jaki sposób informacje otrzymane od ofiary będą  
wykorzystywane.

n Należy wyjaśnić ofierze, że w trakcie rozmowy mogą zostać zadane pyta-
nia dotyczące przeszłych wydarzeń, a niektóre tematy mogą być przykre, 
trudne i mogą przywołać bolesne wspomnienia.

n Należy powiedzieć ofierze, że może odpowiadać na pytania tak długo, jak 
tego potrzebuje i że może zrobić przerwę w trakcie rozmowy w dowolnym 
momencie.

n Należy upewnić się, że osoba rozumie dobrowolny charakter rozmowy  
i nie jest zobowiązana do odpowiedzi na jakiekolwiek pytania. Należy 
przy tym wyjaśnić, że im więcej informacji zostanie przekazanych, tym 
organizacja będzie w stanie lepiej jej pomóc. Warto wyjaśnić również 
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wszelkie ograniczenia dotyczące niesienia pomocy przez organizację 
(np. że pomoc jest przeznaczona tylko dla ofiar handlu ludźmi, migrantów 
o nieuregulowanym statusie, dzieci itp.)

n Jeśli organizacja nie jest w stanie udzielić bezpośredniej pomocy, ponieważ 
dana osoba się do niej nie kwalifikuje, należy wyjaśnić, że organizacja 
postara się pomóc i określić wykwalifikowane grupy lub osoby, które 
mogą takiej pomocy udzielić.

Punkty ostateczne przed rozpoczęciem rozmowy

n Należy poinformować osobę, że wszystkie udzielone odpowiedzi będą 
traktowane jako ściśle poufne. Należy przy tym uściślić, co stanie się  
z otrzymanymi informacjami oraz w jaki sposób i komu zostaną one  
udostępnione.

n Należy wyjaśnić ofierze, że może ona zadawać pytania w dowolnym momen-
cie, poprosić o wyjaśnienie lub powtórzenie tego, co zostało powiedziane.

n Należy upewnić się, że osoba w pełni zrozumiała wszystko, co zostało 
wyjaśnione.

n Należy zapytać osobę pokrzywdzoną czy ma jakieś pytania.
n Należy zapytać osobę czy zgadza się uczestniczyć w rozmowie.

2.3.4.2 Wypełnienie formularza identyfikacji ofiary podczas rozmowy 

formularz identyfikacji ofiary (zob. załącznik I) jest podzielony na sześć części:

n	 Rejestracja i informacje dotyczące sprawy
n	 faza rekrutacji
n	 faza transportu
n	 faza wykorzystania
n	 Dodatkowe materiały potwierdzające 
n	 Decyzja

Wypełniona powinna zostać każda część formularza, choć zakres, w jakim 
będzie to możliwe, zależy od poziomu współpracy z osobą odpowiadającą na 
pytania. Przeprowadzający wywiad powinien pamiętać o tym, że pokrzywdzeni 
mogą okazywać wiele reakcji takich jak otwarta wrogość lub trauma. Dlatego 
też sposób i czas trwania rozmowy powinny być odpowiednio dostosowane. 
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Przed rozmową osoba powinna być poinformowana o tym, że:

n	 Wszystkie jej odpowiedzi będą traktowane przez organizację pomocową jako 
ściśle poufne. 

n	 Odpowiedzi na pytania są potrzebne celem umożliwienia organizacji określenia 
najwłaściwszej dla danego przypadku pomocy.

n	 Odmowa udzielenia odpowiedzi na pytanie może sprawić, że pomoc nie zostanie 
jej zapewniona, ponieważ wsparcie organizacji może być udzielone tylko ofia-
rom handlu ludźmi. 

n	 Pod koniec rozmowy przekazane zostaną jej informacje o rodzaju wsparcia  
i pomocy, do jakich się ona kwalifikuje, informacje o organizacjach, które 
mogą być w stanie jej pomóc, gdzie i jak można zgłaszać informacje o wszelkich 
przestępstwach, jakich padła ofiarą, jeśli zdecyduje się poinformować o tym orga-
ny ścigania oraz z jakich praw w kwestii pomocy lub ochrony może skorzystać. 

Poniższe pytania odpowiadają pytaniom zawartym w formularzu identyfikacji 
ofiary (zob. załącznik I) znajdującym się na końcu niniejszego rozdziału.  
Poniższe komentarze mają charakter ogólny i od każdego z nich możliwe są 
odstępstwa. Żadna odpowiedź na pytanie nie jest w stanie samodzielnie 
rozwiązać problemu identyfikacji ofiary handlu ludźmi. Muszą one być brane 
pod uwagę razem z oceną wstępną dokonaną przed wywiadem, według 
wcześniej opisanych wskaźników.

Faza rekrutacji

 1. W jaki sposób doszło do nawiązania kontaktu pomiędzy ofiarą a rekrutującym? 

Kontakt zostaje nawiązany albo przez handlarza ludźmi poprzez sieć 
osobistych lub rodzinnych kontaktów, albo przez ofiarę – na przykład 
poprzez udzielenie odpowiedzi na reklamę zatrudnienia za granicą.

W przypadkach wewnątrzkrajowego lub regionalnego handlu ludźmi, 
zwłaszcza w odniesieniu do pracy przymusowej, rekrutacja jest często 
nieskomplikowana i opiera się na bezpośrednim kontakcie z ofiarą lub 
jej rodziną. Gdy dotyczy to dzieci, mogą być one sprzedawane przez  
rodziców pozostających bez środków do życia lub może występować 
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ciche przyzwolenie na układ z „pracodawcą” (którym może być bliski 
lub daleki krewny), który, według opinii rodziców, jest w stanie zagwa-
rantować lepszą przyszłość ich dziecku. Często oczekuje się, że dziecko 
wróci po pewnym czasie i zarobi wcześniej trochę pieniędzy lub nabędzie 
przydatnych umiejętności. Osoba przeprowadzająca wywiad powinna 
uważać, aby nie oceniać negatywnie rodziców, którzy mogą bardzo trosz-
czyć się o swoje dziecko i nie mieć innego wyboru, jak wysłać je do pracy. 

W niektórych regionach proceder handlu ludźmi, polegający na wyko-
rzystywaniu siły roboczej, ma długą historię i stał się częścią lokalnego 
sposobu na życie. W takich przypadkach nie ma formalnych lub rozpo-
znawalnych struktur rekrutacji, występują raczej umowy, które mogą 
być zawierane za pośrednictwem istniejących sieci kontaktów osobi-
stych we wsiach lub w małych miastach, a zatrudnienie może dotyczyć 
prac sezonowych w rolnictwie. W niektórych przypadkach, zwłaszcza  
w handlu ludźmi do pracy przymusowej, rekrutacja może opierać się na 
informacji o możliwościach pracy przekazywanych pocztą pantoflową. 
Potencjalna ofiara może z własnej woli zainicjować kontakt. W innych 
przypadkach mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi mechani-
zmami, mającymi na celu wspieranie migracji zarobkowej, a rekrutacja 
na potrzeby handlu ludźmi może być ukryta w tych samych strukturach. 

W przypadku wykorzystywania seksualnego rekrutacja może odbywać 
się poprzez reklamę w prasie, radiu, telewizji czy Internecie. Reklamy 
zwykle oferują wiele możliwości za granicą, takie jak praca, kursy języ-
kowe lub turystykę. Nie należą do rzadkości przypadki gdy młode kobiety 
zostały zrekrutowane przez człowieka, który udawał zaangażowanie 
emocjonalne i starał się być postrzegany jako ich potencjalny życiowy 
partner. Zarówno kobiety jak i mężczyźni biorący udział w handlu ludźmi 
mogą dążyć do zaprzyjaźnienia się z kobietą, którą postrzegają jako 
potencjalną ofiarę, próbując grać rolę osoby gotowej do pomocy w trud-
nych sytuacjach (na przykład pomagają kobietom znajdującym się  
w ciężkiej sytuacji finansowej lub borykającym się z trudnymi relacjami 
rodzinnymi). Oszukują ofiary, prezentując rozrzutny styl życia rzekomo 
prowadzony z dochodów z pracy, którą również proponują ofierze i prze-
konują ją, że również ona mogłaby prowadzić podobne życie. 
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 2. Jaki rodzaj pracy był obiecany lub oczekiwany w innym regionie kraju 
lub za granicą? Jakie były propozycje dotyczące wysokości wynagrodzenia 
i warunków pracy wskazanych w miejscu docelowym? 

handel ludźmi obejmuje szeroki zakres wyzysku, a to czy konkretna 
ofiara znała wcześniej dokładny charakter pracy lub warunki, na których 
zatrudnienie miało się opierać, zależy od okoliczności sprawy i sposobu 
działania przestępców. Można założyć, że osoba została oszukana  
odnośnie charakteru pracy, warunków lub wynagrodzenia. Ofiary handlu 
ludźmi mogły być częściowo lub całkowicie oszukane co do pracy lub 
zakresu obowiązków. Na przykład mogły one znać rodzaj pracy, ale mogły 
nie zostać im przedstawione jej warunki i wysokość wynagrodzenia.  
Kobiety i dziewczęta mogą być przeświadczone, że będą pracować jako 
kelnerki czy tancerki, nie wiedząc, że mają też oferować usługi seksualne. 
Często charakter pracy jest znany, ale zataja się fakt, że pracownicy 
będą przetrzymywani w warunkach niewolniczych i będą otrzymywać 
niewielkie wynagrodzenie lub pracować za darmo. 

W niektórych przypadkach władze lokalne lub organizacje, zarówno z krajów 
pochodzenia jak i z krajów przeznaczenia, mogą być już zaznajomione 
ze szczegółami obiecywanych warunków pracy i strategii zatrudnienia, 
które są stosowane przez osoby rekrutujące. lokalne służby śledcze 
mogą być pomocne w identyfikacji konkretnych organizacji trudniących 
się handlem ludźmi.

 3. Czy jakiekolwiek pieniądze zostały przekazane z góry osobie rekrutującej?

Często warunki finansowe mają znaczenie decydujące, ponieważ prze-
stępstwo tego typu jest zwykle popełnione celem osiągnięcia korzyści 
materialnych. Należy jednak pamiętać, że handel ludźmi nie jest organi-
zowany tylko dla korzyści finansowych, ale w grę wchodzą także inne mo-
tywy. Ofiary mogą zostać wykorzystane do odbycia służby wojskowej czy 
do pomocy w prowadzeniu domu. Zdarzają się jednak i takie przypadki, 
kiedy z ofiarami zawierane są małżeństwa oparte na podporządkowaniu. 

handel ludźmi często przybiera formę niewoli za długi. Ofiara jest wów-
czas przetrzymywana w niewoli i zmuszana do spłaty długu z zysków 
zatrzymywanych przez handlarza. 
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 4. Czy ofiara była przetransportowana siłą z kraju pochodzenia lub innego 
miejsca wewnątrz kraju w celu wykorzystania?

W niektórych przypadkach handlu ludźmi stosuje się porwania, dotyczy 
to szczególnie dzieci i młodzieży. Porwanie zawsze jest istotnym  
wyznacznikiem, że mamy do czynienia z procederem handlu ludźmi. 

 Faza transportu

 5. Kto opłacił koszty podróży? 

W wielu przypadkach handlu ludźmi, zarówno dla wykorzystania seksu-
alnego jak i zmuszania do pracy, ofiarami są zazwyczaj osoby ubogie, 
które rzadko mają pieniądze, aby pokryć koszty podróży. Niekiedy prze-
stępcy trudniący się handlem ludźmi ponoszą te koszty, co stanowi 
część ich strategii rekrutacji. Po przyjeździe, wpływy ofiar są przejmowa-
ne, a one same kontrolowane przez handlarzy z uwagi na posiadany 
dług. Każdy przypadek tego typu jest bardzo istotnym wskaźnikiem  
procederu handlu ludźmi. Należy równocześnie zauważyć, że w wielu 
przypadkach również przemytnik pokrywa koszty przemytu migrantów, 
przez co wpadają oni w zadłużenie, które będą musieli zwrócić z dochodów 
w kraju przeznaczenia. W zależności od warunków spłaty i okoliczności, 
w jakich migrant znalazł się po przyjeździe, może okazać się, że to, co 
wydawało się być przemytem, w istocie jest handlem ludźmi, jeżeli  
rzeczywistą intencją „przemytnika” było przetransportowanie ofiary do 
miejsca przeznaczenia, gdzie była ona w niewolniczych warunkach  
wykorzystywana dla spłacenia długów. 

Ważne jest, aby pamiętać, że koszty podróży mogą być pokrywane 
przez handlarzy również w przypadku wewnątrzkrajowego handlu ludźmi. 
W innych przypadkach, zwłaszcza wewnętrznych lub regionalnych, 
gdzie transport nie musi być tak kosztowny lub trudny, ofiary mogą  
rozpocząć podróż na własną rękę na podstawie przedstawionych im 
możliwości zatrudnienia w miejscu przeznaczenia. Po przyjeździe  
przestępcy wykorzystują podatność ofiar, aby je zrekrutować oraz  
stosują przymus, aby utrzymać je w miejscu kontroli i wykorzystania.
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 6. Czy nastąpiło przekroczenie granic państwowych? legalnie czy nielegal-
nie? Jeśli legalnie, jakich dokumentów użyto do odprawy? Czy były to 
prawdziwe dokumenty tożsamości ofiar, czy też zostały użyte fałszywe 
dokumenty, podrobione wizy lub zezwolenia?

Wiele ofiar handlu ludźmi przekracza granice nielegalnie, pieszo lub 
ukryte w pojazdach, ale wiele podróżuje legalnie, z wykorzystaniem 
własnych, oryginalnych dokumentów, które mogą, ale nie muszą,  
zawierać fałszywe wizy czy zezwolenia. Ofiary mogą również posługiwać 
się fałszywymi lub kradzionymi dokumentami. 

Procedura transportu w dużej mierze zależy od sytuacji i miejsca. Przejście 
przez granicę do sąsiedniego kraju lub przemieszczanie się w regionie 
może być łatwiejsze, jeśli odbędzie się w sposób nielegalny. Jeśli jednak 
w grę wchodzi przemieszczanie się do odległych krajów, to bardziej 
prawdopodobne jest zorganizowanie jawnej podróży i przygotowanie 
dokumentów, ponieważ podróż taka często obejmuje przelot samolo-
tem, jazdę pociągiem lub rejs statkiem i wiąże się z koniecznością 
przejścia przez ofiarę kontroli granicznych. 

W przypadku handlu ludźmi, gdy rekrutacja odbywa się przez oszustwo, 
handlarzom zależy na utrzymaniu pozorów zgodności z prawem. W takich 
sytuacjach posługują się oni dokumentami ofiary, przez co ta nie nabiera 
podejrzeń. W sprawach związanych z wykorzystywaniem seksualnym, 
szczególnie w europie i ameryce Północnej, ofiary transportuje się 
głównie jawnie, z ich oryginalnymi lub dobrej jakości podrobionymi  
dokumentami. umożliwia to później handlarzom bardziej efektywne  
wykorzystywanie ofiar, mogących w tej sytuacji swobodnie prze-
mieszczać się po kraju przeznaczenia, bez konieczności ukrywania ich 
jako osób, które wjechały do tego kraju nielegalnie.

 7. W czyim posiadaniu znajdują się dokumenty danej osoby?

Ofiary handlu ludźmi są zwykle pozbawiane prawa do przechowywania 
własnych dokumentów, gdyż te mogłyby umożliwić im ucieczkę. Ode-
branie dokumentów jest typowym środkiem kontroli stosowanym przez 
handlarzy w celu zastraszenia swoich ofiar oraz jako element przymusu. 
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Należy jednak pamiętać, że brak dokumentów jest również charaktery-
styczny w przypadkach uchodźstwa i przemytu.

Istnieją jednakże dowody na to, że tendencje te się zmieniają i że  
w niektórych sytuacjach ofiary zachowują swoje dokumenty, ale są 
przymuszane lub straszone w inny sposób, aby pozostawać w miejscu 
wykorzystania. Błędne jest tym samym założenie, że jeśli ktoś posiada 
dokumenty, to na pewno pracuje dobrowolnie. 

 8. Czy ofiara spędziła dużo czasu w kraju tranzytu, a jeśli tak, to czy 
uczestniczyła w jakiejś działalności w tym kraju? Jakiego rodzaju była to 
działalność?

Ofiary handlu ludźmi nie zawsze są transportowane bezpośrednio do 
kraju przeznaczenia. Proceder może być rozciągnięty na kilka tygodni 
lub nawet miesięcy i może dotyczyć wielu różnych miejsc tranzytowych, 
w których ofiary mogą być wykorzystywane. Mamy wtedy do czynienia  
z wyraźnym wskazaniem na handel ludźmi. 

 Faza korzystania

 9. Jaki rodzaj pracy lub działalności był podejmowany przez osobę pokrzyw-
dzoną od momentu przybycia do miejsca przeznaczenia?

Celem handlu ludźmi jest seksualna, pracownicza lub jakakolwiek inna 
forma wykorzystania, osiągana przy użyciu jakiejś formy przymusu. Dla-
tego też dowody na to, że ofiara została zmuszona do zaangażowania 
się w przymusową pracę, prostytucję, żebractwo, handel uliczny lub 
jako pomoc domowa są wyraźnym wskazaniem, że mamy do czynienia 
z handlem ludźmi, włączając w to handel ludźmi o charakterze we-
wnątrzkrajowym (zaś w przypadkach domniemanego handlu ludzkimi 
organami, jeżeli jeden lub więcej organów ofiary zostało usuniętych). 

Głównym celem handlu ludźmi jest wykorzystywanie ofiary dla osiągnięcia 
zysku, dlatego konfiskaty całości lub większości wynagrodzeń ofiar za 
wykonywaną pracę po przybyciu na miejsce przeznaczenia, są kluczo-
wymi wskaźnikiem handlu ludźmi.
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10. Jak szybko po przybyciu na miejsce przeznaczenia rozpoczęło się  
wykorzystanie?

Czas jest kluczowym wskaźnikiem. W przypadku handlu ludźmi, faza wy-
korzystywania rozpoczyna się z reguły natychmiast lub wkrótce po znale-
zieniu się w miejscu docelowym. Przestępcy trudniący się handlem ludź-
mi są zainteresowani realizacją zysków lub usługami świadczonymi przez 
ofiarę tak szybko, jak to tylko możliwe. Jeśli wykorzystanie następuje 
znacznie później po przyjeździe, może to wskazywać, że mamy do czynie-
nia z migrantem o nieuregulowanym statusie podejmującym nielegalne 
zatrudnienie w warunkach wyzysku (będąc migrantem o nieuregulowa-
nym statusie, mógł mieć problem ze znalezieniem stałego i legalnego 
zatrudnienia). Jednak może to być również wskazówka, że osoba padła 
ofiarą wewnętrznego handlu ludźmi i została wykorzystana przez inne 
osoby niż te, które przemyciły ją do kraju przeznaczenia. 

Na przykład kobieta może wjechać do kraju legalnie lub nielegalnie zgod-
nie z własną, nieprzymuszoną wolą, samodzielnie lub z pomocą przemyt-
ników, a następnie pracować jako prostytutka niezależnie od tych, którzy 
pomogli jej w przekroczeniu granicy. To nie jest przypadek handlu ludźmi. 
Jeżeli jednak sutener rekrutuje ją po przyjeździe z zamiarem przeniesienia 
w inne miejsce i zmuszania jej do pracy w warunkach zbliżonych do nie-
wolnictwa, to przypadek ten można wówczas zaliczyć do handlu ludźmi.

11. Czy ofiara była zmuszana do angażowania się w jakiekolwiek działania? 
Jeśli tak, to w jaki sposób? 

Relacja oparta na przymusie jest główną cechą przestępstw handlu 
ludźmi. Zakres, w jakim osoba pokrzywdzona jest zmuszona do zaan-
gażowania się w określoną działalność, może się różnić w zależności 
od tego, czy ofiara została porwana czy też zwodniczo zrekrutowana.  
W przypadku porwania wobec ofiary stosowany jest od samego początku 
przymus. Z kolei gdy ofiara zostaje całkowicie wprowadzona w błąd co 
do charakteru pracy, element przymusu może pojawić się dopiero póź-
niej. Na przykład, jeżeli osoba rzeczywiście wierzyła, że będzie praco-
wać jako tancerka lub kelnerka, to zostanie zmuszona do prostytucji po 
przyjeździe, i dopiero wtedy pozna prawdziwe intencje przestępców.
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Natomiast w przypadku ofiar, które od razu wiedziały o konieczności 
podjęcia nielegalnej pracy lub że praca będzie dotyczyła świadczenia 
usług seksualnych, przymus może zostać zastosowany w momencie, 
gdy osoba zda sobie sprawę z rzeczywistych warunków pracy i/lub  
z wstrzymania wynagrodzenia.

handlarze ludźmi wykorzystują różne metody, aby zmusić swoje ofiary 
do uległości. Nie tylko pozbawiają je godności i wolnej woli, ale także 
przeciwdziałają ich ewentualnej ucieczce. Stosowane przez nich wobec 
ofiar, ich rodzin albo innych bliskich im osób metody obejmują użycie 
lub zagrożenie zastosowaniem przemocy fizycznej, seksualnej lub  
psychologicznej. Przestępcy budują też poczucie izolacji społecznej  
i językowej. Kreują u ofiar lęki przed ujawnieniem się, napiętnowaniem 
i odrzuceniem. Budują niepewność i podejrzliwość wobec policji oraz 
głęboką nieufność wobec wszelkich zewnętrznych organizacji lub agencji. 
handlarze mogą też wśród swoich ofiar rozwijać uzależnienie od alko-
holu lub narkotyków czy też kontrolować dostęp do jedzenia i wody. 
Kontrolę tę mogą sprawować przy użyciu broni, kamer lub psów. Jeżeli 
informacje o tych lub podobnych doświadczeniach osoby uzyskano 
podczas wywiadu, bardzo mocno wskazują one na to, że mamy do 
czynienia z ofiarą handlu ludźmi. 

 12. Ile pieniędzy ofiara zarobiła dzięki tej działalności?

Zarobki zależą od rodzaju działalności. Kobieta przemycona dla celów 
prostytucji może zarobić więcej w jeden dzień niż robotnik przymusowy 
przez cały tydzień. ale zdarza się i tak, że ofiara może nigdy nic nie 
otrzymać lub otrzymać tylko niewielką część wypracowanych przez siebie 
zarobków, ponieważ są one najczęściej zatrzymywane przez handlarzy 
i ich wspólników. Czasem z fałszywymi obietnicami, że płatność zostanie 
zrealizowana na koniec okresu wyzysku.

W niektórych sytuacjach płatności nie przewiduje się w ogóle. Tak jest 
w przypadku handlu ludźmi wewnątrz kraju, w sytuacji gdy osoba  
pokrzywdzona pracuje jako pomoc domowa w zamian za wyżywienie  
i zakwaterowanie lub przy wcieleniu do służby wojskowej. Wówczas 
ofiara otrzymuje część splądrowanych lub pochodzących z grabieży  
łupów albo jako wynagrodzenie dostaje żywność i narkotyki.
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 13. Czy osoba mogła zatrzymać swoje zarobki?

W większości przypadków ofiary handlu ludźmi są pozbawiane wszystkich 
lub większości swoich zarobków. Odbywa się to albo pod pretekstem 
zwrotu domniemanego długu, odliczeń na inne cele lub wprost odmowy 
wypłaty wynagrodzenia. Sytuacja przedstawia się nieco inaczej w przy-
padku przemytu migrantów, ponieważ po przyjeździe mogą oni podjąć 
dowolną pracę zarobkową. utrzymują oni pełną kontrolę nad swoimi 
zarobkami i mogą wydać je lokalnie lub przekazać ich część swoim  
rodzinom w kraju pochodzenia. 

Niemniej jednak, nawet gdy istnieją dowody, że domniemana ofiara  
dokonywała przelewów pieniędzy do domu, nie wyklucza to, że nie została 
wykorzystana przez handlarzy ludźmi. Przestępcy mogą płacić niewielkie 
kwoty swoim ofiarom w celu utrzymania ich minimalnego poziomu  
zadowolenia i jednocześnie przeciwdziałać w ten sposób próbom 
ucieczki. Mogą oni też zakładać w imieniu swoich ofiar fikcyjne konta  
i używać ich do prania pieniędzy uzyskanych ze swojego procederu. 

 14. Czy domniemana ofiara była zmuszana do spłaty długu handlarzom 
oraz ich wspólnikom? Jeśli tak, to ile i za co? 

Jak opisano wcześniej w tym rozdziale, przetrzymywanie za długi jest 
charakterystyczną cechą wszelkich form handlu ludźmi. Ofiary są zmu-
szone ponosić znacznie wyższe koszty za dostarczenie dokumentów, 
zezwoleń, wiz, za podróż, zakwaterowanie i inne wydatki. Zobowiązania 
ofiary mogą również powstać w dniu przyjazdu, gdy naliczane są im 
znacznie wyższe opłaty za żywność, odzież, miejsce do spania. Ofiary 
bywają też zobowiązane do zakupu materiałów potrzebnych do pracy 
lub niesłusznie oskarżane o uszkodzenia narzędzi lub kradzież, co 
sprawia, że jest prawie niemożliwe, aby kiedykolwiek mogły spłacić  
powstały w ten sposób „dług”. 

Na całym świecie jest wiele przykładów takiego „zadłużania ofiar”.  
W zachodniej afryce i Tajlandii handlarze często nakładają na kobiety 
dług wielkości 30-50 tysięcy dolarów. Dług ten muszą spłacić z zarob-
ków osiąganych jako prostytutki. W ameryce Łacińskiej pieniądze  
wypłacane są ofiarom z góry, z przeznaczeniem na koszty ich migracji 
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lub na inne cele, takie jak pożyczki dla rodziny, wydatki zdrowotne lub 
zakup domu. Te wierzytelności są następnie używane przeciwko kobie-
tom, aby przetrzymywać je w warunkach wykorzystania. W etiopii kobiety 
rekrutowane są do prac domowych za granicą, gdzie po ich przyjeździe 
wymaga się od nich zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem  
podróży i dokumentów czy też opłat za zorganizowanie „zatrudnienia” 
poniesionych przez przemytnika. Na miejscu ofiary są informowane 
przez pracodawców o dokonanej przez nich wpłacie do handlarza za 
usługi pośrednictwa, a nastepnie zmuszane do pracy za darmo do czasu, 
gdy pracodawca uzna, że kwota “długu” w formie wyświadczonych 
usług jest już spłacona. W etiopii istnieją również przypadki kobiet przy-
muszanych do prostytucji lub prac domowych, które następnie zmusza 
się do zapłaty za rzekomo uszkodzony lub zniszczony/skradziony towar 
w miejscu pracy. Oczywiście towar ten wycenia się po mocno zawyżo-
nych cenach, co dodatkowo powiększa ich wcześniejszy dług. 

 15. Jakie były warunki pracy?

Im bardziej nieludzkie i restrykcyjne warunki pracy, tym większe prawdo-
podobieństwo, że mamy do czynienia z przypadkiem handlu ludźmi. 
Ciągła kontrola ofiar pracujących w warunkach skrajnego wyzysku jest 
główną cechą charakterystyczną procederu handlu ludźmi. 

 16. W jakim stopniu ofiara miała swobodę wyboru oraz przemieszczania się?

Ofiary handlu ludźmi mają niewielki lub żaden wpływ na podejmowanie 
decyzji o charakterze i czasie pracy lub usług, które są zobowiązane 
świadczyć. W wielu przypadkach przemieszczanie się jest niedozwolone, 
a osoby często przetrzymywane w warunkach przypominających 
porwanie, bez możliwości wyjścia na zewnątrz, chyba, że w towarzystwie 
jednego lub więcej handlarzy.

Dodatkowe materiały potwierdzające

W procesie identyfikacji i weryfikacji ofiary oraz przy podejmowaniu ostatecznej 
decyzji mogą okazać się pomocne materiały dodatkowe. Mogą one zostać 
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pozyskane od policji,  partnerskiej organizacji pozarządowej lub dostarczone 
przez samych pokrzywdzonych. Oto przykłady niektórych materiałów:

n	 raporty imigracyjne lub policyjne;
n	 wszelkie dokumenty podróży lub bilety;
n	 dokumenty wyjazdu lub wjazdu do danego kraju;
n	 dokumentacja medyczna dotycząca urazów, zarówno przed zgłoszeniem 

się do organizacji, jak i leczenia w czasie udzielania osobie pomocy;
n	 kopie umów o pracę lub kopie ogłoszeń;
n	 zapisy z pamiętnika, listy pisane przez ofiarę;
n	 zeznania świadków;
n	 zdjęcia ukazujące sytuacje wykorzystania;
n	 wywiad medyczny lub psychologiczny.

Decyzja

Na koniec spotkania osoba przeprowadzająca wywiad powinna ocenić  
w sposób skumulowany wszystkie dostępne materiały w odniesieniu do 
trzech kategorii omówionych powyżej: 

n	 wskaźniki oceny przed wywiadem (zob. punkt 2.2)
n	 odpowiedzi udzielone przez ofiarę podczas rozmowy identyfikacyjnej
n	 dodatkowe materiały potwierdzające (jak opisano powyżej)

Na podstawie powyższych oraz wszystkich dostępnych informacji należy 
podjąć decyzję, czy w danych okolicznościach osoba jest ofiarą handlu ludźmi, 
przemyconym migrantem, niezależnym migrantem zarobkowym o nieuregu-
lowanym statusie czy też należy do innej kategorii osób wykorzystanych lub 
zagrożonych, potrzebujących pomocy. Po podjęciu decyzji organizacja 
pomocowa postanowi, czy jest w stanie pomóc danej osobie w ramach 
prowadzonego przez siebie programu, czy też przekaże sprawę innej osobie 
lub podmiotowi świadczącemu pomoc. 

W przypadkach, gdy osoba została skategoryzowana jako niekwalifikująca 
się do udzielenia wsparcia jako ofiara handlu ludźmi lub gdy sama odrzuca 
ofertę pomocy, zaleca się, aby osoba przeprowadzająca wywiad krótko pod-
sumowała powody tej decyzji w rubryce „uwagi”. uwagi te mogą posłużyć 
jako obrona w przypadku ewentualnej skargi, a także być narzędziem służą-
cym poprawie procedur programu w przyszłości. 
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W każdym przypadku osoba, z którą przeprowadzono rozmowę powinna 
być poinformowana o rodzaju wsparcia oraz pomocy, do których może być 
zakwalifikowana. Powinny jej zostać przekazane informacje na temat orga-
nizacji, które mogą jej pomóc. Należy osobę poinformować także, gdzie  
i jak może złożyć doniesienie o wszelkich przestępstwach, których padła 
ofiarą oraz jaki rodzaj pomocy prawnej lub ochrony może być dla niej dostępny.

Uwagi dodatkowe 

Ostatnia rubryka w formularzu jest przeznaczona na „uwagi” i powinna być 
używana do rejestracji wszelkich innych istotnych danych, które nie zostały 
zapisane w innym miejscu kwestionariusza.

Uwaga: Kategoria „Nie dotyczy” jest dostępna jako opcja odpowiedzi na 
część pytań. W tym kontekście odpowiedź „Nie dot.” oznacza, że informacje 
są „niedostępne”. Odpowiedź „Nie dot.” powinna zatem zostać zaznaczona, 
jeśli ofiara nie zna odpowiedzi na pytanie, pytanie nie ma zastosowania do 
konkretnego przypadku czy okoliczności lub nie została udzielona żadna 
odpowiedź.
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Przypisy
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protection/fi les/trafficking.pdf
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the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work 2005, 
International labour Office, Geneva, Switzerland 2005.

7 aby uzyskać dodatkowe wskazówki w kwestii postępowania i udzielania pomocy 
nieletnim: Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking 
(Provisional Version), uNICef, Child Protection Section, Ny 2006; Reference 
Guide on Protecting the Rights of Child Victims of Trafficking in Europe, uNICef 
Regional Office for Cee/CIS 2006, http://www.unicef.org/ceecis/
protection_4440.html; United Nations Convention on the Rights of the Child: 
General Comment on Treatment of Unaccompanied and Separated Children 
Outside their Country of Origin, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/
CRC.GC.2005.6.en?Open Document; Let’s Talk: Developing Effective 
Communication with Child Victims  
of Abuse and Human Trafficking, uNICef, Kosovo wrzesień 2004.

8 home Office, Crown Prosecution Service, et al., Achieving Best Evidence in 
Criminal Proceedings: Guidance for Vulnerable or Intimidated Witnesses, 
Including Children, london, Crown copyright 2001.

9 W takich przypadkach osoba powinna być traktowana jako domniemana ofiara, 
mieć wystarczającą ilość czasu na przemyślenie i dojście do siebie oraz mieć 
zagwarantowane wsparcie do momentu poczynienia pełnych ustaleń.
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Załącznik I Formularz identyfikacji ofiary

Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji

IOM-OIM

Formularz identyfikacji ofiary
Biuro IOM w    Poufne

Dane rejestracyjne
Imię: Nazwisko:

Indywidualny numer identyfikacyjny IOM:

Obywatelstwo:
Kraj urodzenia:
Miejsce urodzenia:

Płeć: (K/M)
Data urodzenia: (DD-MM-RRRR)

Dane sprawy

REKRUTACJA

Rodzaj organizacji przekazującej:                (organizacja pozarządowa/organizacja międzynarodowa/organy ścigania/ambasada/misja IOM/
   zgłoszenie osobiste/inne/nie dot.)Określ: Nazwa:

Adres:

Miejsce rozmowy identyfikacyjnej:
Nazwisko przeprowadzającego rozmowę:
Język osoby odpowiadającej na pytania:

Nazwisko tłumacza:

Data rozmowy identyfikacyjnej: (DD-MM-RRRR)

Tłumacz? (Tak/Nie)

W jaki sposób doszło do nawiązania kontaktu pomiędzy ofiarą a rekrutującym?

Jeśli INNE, określ:
Jaki rodzaj pracy osoba spodziewała się wykonywać po dotarciu na miejsce docelowe?

Jakie były propozycje dotyczące wysokości wynagrodzenia w miejscu przeznaczenia?

Jeśli TAK, ile? (równowartość w dolarach amerykańskich na miesiąc)
Czy jakiekolwiek pieniądze zostały przekazane z góry osobie rekrutującej?

Jeśli NIE rekrutowana, to czy osoba została siłą porwana przez handlarzy? 
Jeśli TAK, to czy osoba została porwana i wbrew woli przewieziona w inne miejsce w obrębie własnego kraju? 
Czy osoba została porwana i siłą wywieziona poza granice kraju? (Tak/Nie)

(Tak/Nie)
(Tak/Nie)

(Tak/Nie)

(kontakt osobisty/ogłoszenie w prasie/ogłoszenie w radiu/ogłoszenie w Internecie/ogłoszenie w telewizji/sprzedaż przez 
członka rodziny/porwanie/inne)

(au pair/opiekunka do dziecka/pracownik w gospodarstwie rolnym/pomoc domowa/pracownik w fabryce/sprzedawca/żebranie/inna 
forma przestępczości o niskiej szkodliwości społecznej/tancerka-osoba do towarzystwa/usługi seksualne/kelnerka/inne/nie dot.)

(równowartość w dolarach amerykańskich na miesiąc)

Strona 1 / 3
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Biuro IOM w    Poufne

TRANSPORT

WYKORZYSTANIE

Jeśli jakiekolwiek koszty związane z podróżą powstały przed wyjazdem, kto je opłacił?
Środek transportu: 

Czy wymagana była wiza wjazdowa/wyjazdowa? 

Czy osoba była zaangażowana do jakiejkolwiek pracy w tych krajach?

Jaki rodzaj pracy był podejmowany przez osobę od momentu przybycia do miejsca przeznaczenia?

Jak szybko po przybyciu na miejsce przeznaczenia rozpoczęło się wykorzystanie?
Czy osoba była zmuszana do podjęcia jakiejkolwiek pracy wbrew swojej woli? 

Ile pieniędzy osoba zarobiła dzięki tej pracy? 
Czy osoba mogła zatrzymać swoje zarobki?

W jakim stopniu osoba mogła się swobodnie przemieszczać? 
Jakie były warunki wykorzystania?

Nadmierna liczba godzin pracy
Ograniczenia/brak możliwości wyboru

(kompletnie zabronione/tylko w towarzystwie/bez ograniczeń/nie dot.)

Czy osoba musiała spłacać długi wobec osoby rekrutującej/przewoźnika/osoby wykorzystującej? (Tak/Nie)
(tak/nie/częściowo)
(równowartość dolarów amerykańskich za miesiąc)

(Tak/Nie)
(w ciągu tygodnia od przybycia/po tygodniu od przybycia)

Jakiej pracy?

Jeśli INNE, określ:

Jeśli TAK, w jaki sposób? (groźby/przemoc fizyczna)

(Tak/Nie)

(au pair/opiekunka do dziecka/pracownik w gospodarstwie rolnym/pomoc domowa/pracownik fabryki/sprzedawca/żebranie/inna forma 
przestępczości o niskiej szkodliwości społecznej/przymusowe wcielenie do armii/tancerka-osoba do towarzystwa/usługi seksualne/
kelnerka/Inne/nie dot.)

(au pair/opiekunka do dziecka/pracownik w gospodarstwie rolnym/pomoc domowa/pracownik fabryki/sprzedawca/żebranie/inna forma 
przestępczości o niskiej szkodliwości społecznej/przymusowe wcielenie do armii/tancerka-osoba do towarzystwa/usługi seksualne/
kelnerka/Inne/nie dot.)

Gdzie znajdują się teraz dokumenty tożsamości osoby? 
Czy osoba spędziła pewien czas w krajach tranzytu? (Tak/Nie)

(w posiadaniu osoby/pracodawcy/policji/handlarza/nie dot.)

Wiza wjazdowa 
Wiza wyjazdowa 

(Tak/Nie)
(Tak/Nie)

Czy osoba przekroczyła granicę przez przejście graniczne? 

Czy osoba posłużyła się swoimi własnymi dokumentami tożsamości lub czy zostały dostarczone 
        osobie fałszywe dokumenty? 

Jeśli NIE, gdzie i w jaki sposób granica została przekroczona?
Jeśli TAK, określ:

Jeśli TAK, określ:

Jeśli TAK, określ: Ile? (równowartość dolarów amerykańskich za miesiąc)
Czego dotyczył dług?

(Tak/Nie)

(własne/podrobione/nie dot.)

(pieszo/pojazd/prom/pociąg/samolot/inne/nie dot.)
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Biuro IOM w    Poufne

MATERIAŁY POTWIERDZAJĄCE

DECYZJA

Dodatkowe materiały potwierdzające
Raporty imigracyjne i policyjne
Wszelkie dokumenty podróży lub bilety
Dokumenty wyjazdu lub wjazdu
Dokumentacja medyczna odnosząca się do wszelkich urazów, zarówno przed zgłoszeniem się do organizacji, jak i leczenia 
podczas udzielania osobie pomocy
Kopie umów o pracę lub kopie ogłoszeń
Zapisy z pamiętnika, listy pisane przez osobę

Czy osoba jest ofiarą handlu ludźmi?

Czy osoba chciałaby wrócić do domu? 

Jeśli NIE, dlaczego? 
Jeśli INNE, określ:
Jeśli ODMOWA ZE STRONY OSOBY, dlaczego?

Jeśli INNE, określ:

Uwagi

(odmowa osoby/nakaz opuszczenia kraju/podejrzany o infiltrację/inne)

(boi się/chce pozostać w kraju/nie ufa IOM i organizacjom pozarządowym/inne)

Czy osoba kwalifikuje się do programów pomocy oferowanych przez IOM? (Tak/Nie)
(Tak/Nie)

Jeśli NIE: (przemycony migrant/ofiara innej kategorii przestępstw/migrant o nieuregulowanym statusie/osoba podejrzana o infiltrację)
(Tak/Nie)
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Wprowadzenie
Rozdział ten jest przewodnikiem, który krok po kroku wskazuje organizacjom 
pomocowym jak najlepiej wspierać rozpoznane i uznane za ofiary handlu 
ludźmi osoby, począwszy od ich rozpoznania oraz określenia statusu,  
poprzez ich przekazanie i reintegrację w kraju pochodzenia, kraju przezna-
czenia lub jakimkolwiek innym kraju. 

Poszanowanie dla preferencji ofiary i jej potrzeby ochrony

Powrót do kraju lub społeczności, z której dana osoba pochodzi, nie zawsze jest 
najlepszym lub najbardziej pożądanym rozwiązaniem dla ofiary. Dlatego organi-
zacje pomocowe muszą wziąć pod uwagę, że niektóre osoby będące ofiarą han-
dlu ludźmi mogą obawiać się prześladowań lub zagrożenia ich życia albo wolno-
ści w krajach pochodzenia i mogą w związku z tym nie być w stanie lub nie 
chcieć do nich powrócić. Osoby pokrzywdzone, które wyrażają niezdolność lub 
niechęć do powrotu, powinny móc ubiegać się o nadanie im statusu uchodźcy 
lub mieć możliwość skorzystania z innych, szczególnych mechanizmów ochrony 
ofiar handlu ludźmi w krajach przeznaczenia lub krajach tranzytu. Organizacje 
mogą również chcieć występować w imieniu ofiary w celu przedłużenia jej poby-
tu w kraju przeznaczenia lub starać się o pozwolenie, na jej wyjazd do kraju 
trzeciego, jeżeli wyraża ona taką wolę. Osoby oferujące wsparcie powinny także 
pamiętać, że powrót do kraju pochodzenia nie powinien oznaczać powrotu ofiary 
do społeczności, z której ona pochodzi, chyba że jest to jej wybór. Jeśli to możliwe, 
działania organizacji powinny być nakierowane na pomoc osobie pokrzywdzonej 
w relokacji do społeczności zgodnej z jej wyborem.

Ten rozdział składa się z dwóch połączonych ze sobą części:

n Przekazanie i relokacja
n Pomoc reintegracyjna

Obie sekcje oferują szeroki przegląd różnych opcji pomocy, wskazówek oraz 
kompleksowych wyjaśnień na temat korzystania z zawartego w nich mate-
riału. Niemniej, ze względu na szczególny charakter zjawiska handlu ludźmi, 
należy podkreślić, że każdy przypadek należy traktować indywidualnie. 
Trzeba również pamiętać, że ta część podręcznika nie wyczerpuje wszyst-
kich form wsparcia, dostępnych dla konkretnej osoby w danym kraju. 
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Co więcej, niektóre rodzaje pomocy reintegracyjnej mogą nie być dostępne 
w niektórych przypadkach, bądź z powodu ograniczeń finansowych, bądź ze 
względu na szczególne warunki krajowe. Jest również mało prawdopodobne, 
aby jedna organizacja była w stanie zapewnić pomoc ofierze w takim stop-
niu, w jakim ona jej potrzebuje i wesprzeć  pokrzywdzoną osobę w całym 
procesie identyfikacji, przekazania, powrotu i reintegracji.  

Podręcznik ten jest przeznaczony dla wszystkich organizacji działających 
na każdym z etapów procesu ochrony i wsparcia, zarówno w kraju przezna-
czenia, tranzytu jak i pochodzenia1. Dlatego nie wszystkie rozdziały będą 
równie ważne dla wszystkich organizacji. Zachęcamy jednak osoby świad-
czące pomoc do przeczytania całego rozdziału w celu zrozumienia pełnego 
procesu oraz poprawy współdziałania między organizacjami. Warto mieć 
również na uwadze, że tylko niektóre sekcje będą odnosić się do usług, 
które organizacje same świadczą.

Zagadnienia związane z miejscami schronienia i innymi ośrodkami, które 
zapewniają bezpośrednie wsparcie ofiarom, są szczególnie skomplikowane 
i delikatne, a jednocześnie o dużym znaczeniu, zarówno dla procesu odpo-
wiedniego przekazywania, jak i reintegracji. Kwestie związane z zarządza-
niem takimi miejscami zostały ujęte w rozdziale 4. 

Na wszystkich etapach przekazania i reintegracji, należy brać pod uwagę 
kwestie zdrowia psychicznego i inne powiązane z nimi problemy. W związku 
z tym istotne jest, aby rozdział ten był czytany razem z rozdziałem 5, który 
porusza tę tematykę. 

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY I POMOCY BEZPOŚREDNIEJ

Poszanowanie i ochrona praw człowieka oraz postanowienia Protokołu  
z Palermo powinny mieć zastosowanie we wszystkich działaniach na rzecz 
ochrony ofiar handlu ludźmi, podejmowanych przez organizacje świadczące 
im pomoc, włączając w to udzielanie schronienia. Powinny one przestrze-
gać następujących kluczowych zasad:
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Poszanowanie i ochrona praw człowieka

Z uwagi na fakt, że zjawisko handlu ludźmi samo w sobie stanowi poważne 
naruszenie praw człowieka i często prowadzi do dalszego łamania praw 
ofiar handlu ludźmi, wszelkie wysiłki na rzecz pomocy i ochrony tych ofiar 
powinny opierać się na dążeniu do przywrócenia ofiarom ich praw i zapobie-
ganiu ich dalszym naruszeniom. Prawa człowieka stanowią podstawę 
wszystkich aspektów działalności humanitarnej. Organizacje pomocowe 
powinny dołożyć wszelkich starań w celu respektowania podstawowych 
praw człowieka wszystkich ofiar, zgodnie z tym jak zostało to wyrażone  
w głównych globalnych i regionalnych instrumentach praw człowieka – Pro-
tokole o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szcze-
gólności kobietami i dziećmi, Konwencji o prawach dziecka, Konwencji  
w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, oraz w innych 
międzynarodowych porozumieniach i zasadach, włączając w to Komentarze 
Ogólne ciał monitorujących przestrzeganie praw człowieka oraz zalecane 
zasady i wytyczne dotyczące praw człowieka i handlu ludźmi Biura Wysokiego 
Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka. Ofiary handlu ludźmi 
powinny również być świadome swoich praw i obowiązków wynikających  
z tych dokumentów.

Świadoma zgoda

udzielenie wszelkiej pomocy ofiarom handlu ludźmi powinno poprzedzać 
wyrażenie przez ofiarę pełnej i świadomej zgody na nią. Począwszy od chwili 
zakwalifikowania jej do programu organizacji pomocowej aż po pełną jej rein-
tegrację w społeczeństwie, obowiązkiem tejże organizacji i innych organiza-
cji partnerskich jest wyjaśnienie stosownych działań, zasad i procedur  
w taki sposób, aby ofiara mogła je zrozumieć, zanim wyrazi zgodę na jaką-
kolwiek propozycję lub działanie. 

Zakładając, że ofiara potrafi czytać i pisać, zaleca się, aby na niektórych 
etapach procesu wsparcia wyraziła ona swoją zgodę w formie pisemnej. 
Jeżeli pracownik nie potrafi komunikować się w języku zrozumiałym dla ofiary, 
wszelkie niezbędne działania powinny być podjęte w celu zapewnienia  
pomocy tłumacza w komunikacji ustnej i pisemnej.
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Gdy ofiarą jest dziecko, jego opiekun powinien być konsultowany we wszyst-
kich sprawach oraz powinien wyrazić zgodę na wszelkie podejmowane dzia-
łania. Zgodnie z art. 12 Konwencji o Prawach Dziecka, opinie i potrzeby 
dziecka powinny być ujawniane i brane pod uwagę. W celu umożliwienia 
pełnego wyrażania takich poglądów i potrzeb konieczne jest, aby dziecku 
zostały udostępnione wszystkie istotne informacje dotyczące na przykład 
jego uprawnień, dostępnych form wsparcia, w tym środków komunikacji, 
możliwości ubiegania się o przyznanie mu statusu uchodźcy, poszukiwania 
rodziny czy sytuacji w jego kraju pochodzenia (art. 13, 17 i 22 (2) Konwencji 
o Prawach Dziecka). W przypadku przyznawania kurateli i miejsca zakwate-
rowania oraz prawnego przedstawiciela, opinie dzieci powinny być również 
brane pod uwagę.

Takie informacje muszą być przekazywane w sposób odpowiedni do dojrza-
łości i poziomu rozumienia każdego dziecka. Ponieważ zaangażowanie każdej 
osoby jest uzależnione od rzetelnej komunikacji, dlatego też w razie potrzeby 
powinno korzystać się z pomocy tłumacza na każdym etapie procedury2.

Zakaz dyskryminacji

IOM zaleca, aby organizacje pomocowe posiadały sformułowaną  na piśmie 
politykę dotyczącą niedyskryminacji, która posłuży zapewnieniu przez  
personel tychże organizacji najlepszej możliwej pomocy ofiarom handlu 
ludźmi, bez dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, 
niepełnosprawność, kolor skóry, pochodzenie społeczne, rasę, religię,  
język, przekonania polityczne lub jakikolwiek inny wzgląd. Organizacje  
pomocowe powinny również zadbać o to, aby inne partnerskie podmioty, do 
których ofiary są przekazywane, posługiwały się takimi samymi zasadami  
w odniesieniu do tej kategorii osób. 

Poufność i prawo do prywatności 

Wszystkie informacje i porozumiewanie się dotyczące ofiar muszą szano-
wać ich prawo do poufności i prywatności. Od chwili pierwszego spotkania 
z osobą pokrzywdzoną aż do zakończenia procesu pomocy, pracownicy  
powinni zapewnić ją, że wszystkie informacje dotyczące jej danych osobo-
wych oraz przebiegu sprawy będą traktowane jako poufne. 
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Jako poufne informacje traktować należy przede wszystkim, choć nie jedynie: 
informacje przekazane przez ofiarę, informacje dostarczone przez ośrodki 
zdrowia lub inne podmioty świadczące pomoc i informacje odnoszące się do 
sytuacji prawnej tejże osoby. Organizacje pomocowe powinny zapewnić, że 
pracownicy obchodzą się ze wszystkimi danymi ofiar w sposób odpowiedzial-
ny, a gromadzenie i wymiana informacji związanych z osobą pokrzywdzoną 
odbywa się w ramach ograniczeń nakładanych przez zasadę „wiedzieć tylko 
to, co jest konieczne” oraz zgodnie z wyrażoną świadomie wolą ofiary.

IOM zaleca, aby organizacje oficjalnie przyjęły zasadę, że żadna informacja 
nie będzie upubliczniona bez wcześniejszej wiedzy i zgody osoby pokrzyw-
dzonej, z wyjątkiem sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo ofiary lub 
innych osób. Więcej informacji i zaleceń odnośnie procedur dotyczących 
przechowywania danych osobowych można znaleźć w rozdziale 1, sekcja 
1.2 oraz rozdziale 5, sekcja 5.17.

W odniesieniu do dzieci będących ofiarami handlu ludźmi, Komitet Praw 
Dziecka, w pkt. 29-30 Komentarzy Ogólnych nr 6 stanowi, że państwa-strony 
konwencji muszą chronić poufność otrzymanych informacji dotyczących 
dziecka bez opieki lub odłączonego od rodziny, zgodnie z obowiązkiem ochro-
ny praw dziecka, w tym jego prawa do prywatności (art. 16). Obowiązek ten 
ma zastosowanie we wszystkich sferach, w tym w ochronie zdrowia i w opiece 
społecznej. Zasada poufności obejmuje również poszanowanie praw innych 
osób. Na przykład przy zbieraniu, udostępnianiu i przechowywaniu informacji 
na temat dzieci bez opieki oraz odłączonych, szczególną uwagę należy zwró-
cić na to, aby nie zagrozić dobru osób wciąż znajdujących się w kraju pocho-
dzenia dziecka, a zwłaszcza członków jego rodziny. Ponadto, jeżeli jest to 
niezbędne dla bezpieczeństwa dziecka lub w inny sposób może zabezpieczyć 
„najlepszy interes” dziecka, informacje dotyczące jego pobytu powinny być 
przekazywane bezpośrednio tylko jego rodzicom.

Samookreślenie i uczestnictwo

W świetle prawa i potrzeb ofiar do podejmowania własnych wyborów i decyzji 
w oparciu o pełne informacje, personel organizacji pomocowych powinien 
w miarę możliwości zachęcać je do udziału w procesie podejmowania decy-
zji, które ich dotyczą. Personel powinien dążyć do tego, by wspólnie z ofiarami 



BeZPOśReDNIa POMOC OfIaROM haNDlu luDźMI

6464

pracować w kierunku przywrócenia ich poczucia własnej godności, niezależ-
ności oraz wzmocnienia ich zaufania do przejęcia odpowiedzialności za  
samych siebie i odzyskania kontroli nad swoim życiem i przyszłością.  
W odniesieniu do konkretnych praw i potrzeb dzieci, patrz podpunkt nt. 
„świadomej zgody” powyżej.

Indywidualne podejście do leczenia i opieki

uznając, że ofiary handlu ludźmi mają szereg wspólnych doświadczeń  
i przeżyć, pracownicy powinni jednocześnie zwracać uwagę na wyjątkowość 
każdego przypadku, w tym różnice determinowane osobowością, kulturą, 
płcią, wiekiem, doświadczeniem przed, podczas i po okresie wykorzy-
stania i w konsekwencji zapewnić możliwie najlepiej dostosowaną do  
indywidualnych potrzeb danej osoby opiekę i pomoc. 

Stała i kompleksowa opieka 

świadczenia powinny być elementem całościowego podejścia w procesie 
wspomagania rekonwalescencji ofiar handlu ludźmi. Powinny oferować 
kompleksową opiekę zgodnie z ich stanem fizycznym, psychicznym i spo-
łecznym. Dla zapewnienia odpowiedniego charakteru i jakości pomocy  
oferowanej ofiarom handlu ludźmi oraz zaspokojenia jak największej liczby 
ich potrzeb, organizacje pomocowe powinny rozważyć współpracę z innymi 
doświadczonymi dostawcami pomocy i zawrzeć z nimi odpowiednie umowy 
oraz opracować mechanizmy przekazywania ofiar dla zagwarantowania im 
właściwych i kompleksowych świadczeń. 

Sprawiedliwy podział środków

Organizacje pomocowe powinny dążyć do tego, aby dystrybucja i dostarcza-
nie wszystkich usług, materiałów i zasobów odbywało się sprawiedliwie  
i zgodnie z potrzebami ofiar. Personel tych organizacji powinien pamiętać  
o innych usługach, które mogą być dostępne dla ofiar oraz ułatwiać osobom 
pokrzywdzonym dostęp do wszystkich możliwych zasobów i usług, w tym 
świadczonych przez organizacje pozarządowe, międzyrządowe i instytu-
cje państwowe. 
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Najlepszy interes dziecka

Każda pomoc i ochrona zapewniana dziecku powinna być zgodna z zasadą, 
że dobro dziecka jest zawsze najważniejsze. Problemy związane z udziela-
niem pomocy małoletnim są przedstawione w tym rozdziale. Dodatkowe 
wytyczne dotyczące opieki i rozmowy z dziećmi można znaleźć w rozdziale 
5, sekcja 5.6

 

3.1 Przekazanie i relokacja w celu udzielenia wsparcia

Procedury operacyjne mające na celu przekazanie ofiary, niezależnie czy  
z zagranicy czy na terytorium danego kraju, z poszanowaniem jej godności, 
oraz służące zapewnieniu jej wstępnej pomocy, zostały opisane poniżej. 

3.1.1 PRZEKAZANIA MIĘDZYNARODOWE 

Istnieją cztery podstawowe scenariusze dotyczące ofiar w kraju przeznaczenia 
lub tranzytu:

n Ofiara została skierowana do organizacji pomocowej przez inny podmiot, 
taki jak policja lub organizacja pozarządowa, w celu otrzymania pomocy 
w dobrowolnym powrocie.

n Ofiara zgłosiła się do organizacji pomocowej w celu uzyskania pomocy  
w dobrowolnym powrocie samodzielnie lub za pośrednictwem rodziny 
lub osób bliskich ofiary albo klienta.

n Ofiara powraca do kraju pochodzenia dzięki pomocy innej organizacji, 
np. organizacji pozarządowej lub instytucji państwowej, a organizacja  
pomocowa udziela wsparcia tylko w krajach tranzytu i pochodzenia. 

n Ofiara stara się o pobyt stały lub czasowy w kraju przeznaczenia lub  
kraju tranzytowym. 

W trzech pierwszych przypadkach dla w/w organizacji3, działającej w kraju 
przeznaczenia lub kraju tranzytu, będzie niezbędne zorganizowanie ofierze 
pomocy w dobrowolnym powrocie, jak i doraźnej pomocy przed jej wyjazdem 
oraz planowanie pomocy reintegracyjnej, takiej jak doradztwo medyczne, 
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psychologiczne i prawne, która będzie dostarczona przez organizację przyj-
mującą w kraju pochodzenia. 

Gdy ofiara wyraża obawy przed powrotem do kraju pochodzenia, gdy stara 
się o zezwolenie na pobyt w miejscu przeznaczenia lub w kraju tranzytowym, 
organizacja pomocowa powinna przekazać ofiarę i skontaktować ją z wła-
ściwymi władzami w kraju, w tym instytucjami zajmującymi się pomocą  
w udzielaniu azylu, takimi jak uNhCR. 

3.1.1.1 Procedury przygotowania podróży międzynarodowej

W celu zagwarantowania poszanowania praw ofiar, organizacje muszą  
zapewnić, że powrót ofiary jest dobrowolny i oparty na świadomej zgodzie 
wyrażonej przez nią na piśmie. W tym celu organizacja pomocowa w zakre-
sie organizacji takiego powrotu może poprosić, aby ofiara podpisała dekla-
rację dobrowolnego powrotu.

Czas potrzebny do zorganizowania pomocy w dobrowolnym powrocie zale-
żeć będzie od sytuacji panującej w poszczególnych krajach oraz konkretnej 
osoby, która ma być objęta pomocą. Czas jest potrzebny do wystawienia 
wszystkich niezbędnych dokumentów. Jest on również niezbędny dla stabi-
lizacji psychologicznej i medycznej oraz zapewnienia ofiarom możliwości 
przeanalizowania dostępnych opcji w bezpiecznym otoczeniu, zanim podejmą 
one istotne decyzje. 

Czas będzie istotnym czynnikiem wpływającym na pomoc ofierze przed jej 
powrotem do kraju pochodzenia. W większości przypadków organizacja po-
wrotu może potrwać kilka dni lub tygodni i od tego będzie zależeć zakres 
świadczonych usług. Dobre samopoczucie ofiary jest głównym priorytetem 
na etapie poprzedzającym wyjazd, dlatego najważniejsze są zwykle kwestie 
bezpieczeństwa i zdrowia. Również inny typ pomocy może być oferowany, 
zależnie od jej czasu i dostępności.

Przy wstępnym kontakcie z ofiarą, o ile nie występuje konieczność omówienia 
pewnych pilnych kwestii, trzeba w pierwszym dniu dać jej możliwość ochłonię-
cia i poinformować, że pracownik później omówi z nią jej plany i możliwości 
pomocy. Często odbywa się to następnego dnia.
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Pomoc medyczna przed wyjazdem

Przed wyjazdem pomoc medyczna jest zwykle ograniczona do podstawowej 
opieki medycznej lub opieki medycznej w nagłych wypadkach oraz podsta-
wowych badań lekarskich. W trakcie tych ostatnich szczególną uwagę należy 
zwrócić na ewentualne choroby, które mogą być zakaźne (np. gruźlica)  
a które mogą mieć wpływ na zdrowie innych ofiar, personelu organizacji 
pomocowej lub stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego podczas 
zakwaterowania i podróży. Stan zdrowia ofiary jest oceniany w celu ustale-
nia, czy istnieją jakiekolwiek problemy zdrowotne, które mogą utrudniać 
bezpieczną podróż lub wymagają pomocy medycznej w części podróży od-
bywającej się na lądzie lub w powietrzu. 

Pytanie o stan zdrowia powinno być traktowane z ostrożnością, a jakiekol-
wiek leczenie powinno ograniczać się tylko do zaspokojenia najpilniejszych  
potrzeb fizycznych i psychicznych. Istnieje ryzyko, że kontynuacja rozpoczę-
tego długoterminowego leczenia lub stosowanie pewnych leków okaże się 
niemożliwe po powrocie ofiary do kraju docelowego, choćby z powodu róż-
nic w systemach leków pomiędzy państwami, stąd należy go unikać. Jed-
nak jeśli potrzeby zdrowotne ofiary są pilne i rozpoczęcie leczenia nie może 
być bezpiecznie opóźnione do czasu powrotu ofiary do domu, powinno być 
ono zapewnione przez uprawnionych lekarzy współpracujących z organiza-
cją pomocową lub zapewnione przez państwo. Jeżeli wiadomo, że leczenie 
o określonym charakterze nie jest możliwe w kraju pochodzenia ofiary,  
należy dążyć do zapewnienia tej pomocy w kraju przeznaczenia lub w innym 
państwie. 

Jakiekolwiek konkretne schorzenia, które mogą mieć wpływ na rodzaj  
i zakres potrzebnej pomocy po dotarciu ofiary na miejsce, należy wyszcze-
gólnić w informacji przekazywanej organizacji przyjmującej. 

Zakwaterowanie tymczasowe  

Zależnie od czasu potrzebnego do zorganizowania pomocy niezbędnej dla 
zapewnienia bezpiecznego, dobrowolnego powrotu (biorąc pod uwagę  
kwestie zdrowotne i bezpieczeństwa), może być także konieczne zapewnie-
nie ofiarom czasowego, bezpiecznego zakwaterowania. Jeżeli organizacja 
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pomocowa nie ma własnego schroniska, można osobom pokrzywdzonym 
zapewnić zakwaterowanie korzystając z pomocy lokalnej organizacji między-
rządowej, organizacji pozarządowej czy struktur rządowych. 

Dokumenty tymczasowe i/lub wizy

Ofiara może nie posiadać żadnych dokumentów tożsamości lub dokumen-
tów podróży, ponieważ mogły one zostać skonfiskowane przez handlarzy. 
aby ułatwić uzyskanie tymczasowych dokumentów tożsamości i/lub podróży, 
konieczne będzie skontaktowanie się z odpowiednią ambasadą lub konsu-
latem w celu wydania nowych dokumentów, co często będzie biurokratycz-
nym i czasochłonnym procesem. Kontakt taki nie powinien jednak mieć 
miejsca w przypadkach, gdy ofiara wyraziła wolę ubiegania się o udzielenie 
ochrony lub znajduje się w toku procedur azylowych. Zwykle dobrym pomy-
słem jest skontaktowanie się ze wszystkimi odpowiednimi misjami dyplo-
matycznymi w kraju docelowym, przedstawienie założeń i zasad programu 
pomocy oraz sprawdzenie, czy i jak mogą one wesprzeć powrót ofiary. Zaleca 
się, aby spotkania były koordynowane z organizacją przyjmująca w kraju 
pochodzenia, gdyż może ona dostarczyć dodatkowych informacji. 

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

W celu zapewnienia bezpieczeństwa najlepiej będzie, jeśli informacje będą trak-
towane jako poufne i jeśli jak najmniejsza liczba osób będzie miała do nich  
dostęp. Nawet zaufana osoba z dobrymi intencjami może przypadkowo udzielić 
informacji komuś, kto stara się przeszkodzić w udzieleniu wsparcia osobom  
pokrzywdzonym lub stanowić zagrożenie dla pracowników organizacji pomaga-
jącej ofiarom. Dlatego też podczas komunikowania się z kimkolwiek, włączając  
w to ambasady i personel dyplomatyczny, należy zachować ostrożność. Powinno 
przekazywać się jedynie minimum informacji niezbędnych do uzyskania potrzeb-
nych dokumentów lub pomocy. Usługi ambasad lub misji dyplomatycznych nie 
powinny być oferowane pokrzywdzonym, którzy wyrazili chęć ubiegania się  
o ochronę z powodu strachu przed powrotem do domu.

Powrót małoletnich 

Pomoc w dobrowolnym powrocie małoletnich ofiar handlu ludźmi jest złożoną 
i delikatną kwestią. Paragraf 84 Komentarzy Ogólnych nr 6 Komisji Praw 



6969

ROZDZIaŁ 3 PRZeKaZyWaNIe OfIaR I POMOC ReINTeGRaCyJNa

Dziecka stanowi, że „Powrót do kraju pochodzenia nie jest rozwiązaniem, 
jeśli mogłoby to prowadzić do „uzasadnionych obaw”, że taki powrót spowo-
duje naruszenia podstawowych praw człowieka wobec dziecka, a w szcze-
gólności, jeżeli ma zastosowanie zasada non-refoulement (niewydalania). 
Powrót do kraju pochodzenia jest w zasadzie organizowany tylko w sytuacji, 
gdy leży on w najlepszym interesie dziecka”. 

Pomoc w dobrowolnym powrocie świadczona przez organizacje może być 
oferowana tylko, gdy dziecko będące ofiarą handlu ludźmi chce (lub zgadza 
się z zaleceniem opiekuna prawnego) skorzystać ze wsparcia przy powrocie 
do domu, a ocena ryzyka potwierdza, że jest to dla niego bezpieczne. aby 
pomóc małoletnim bez opieki powrócić do domu, w ich kraju pochodzenia 
lub w kraju trzecim muszą być spełnione następujące warunki4:

n najlepszy interes dziecka powinien być priorytetem dla wszystkich stron  
w trakcie całego procesu (zgodnie z Konwencją o prawach dziecka i krajowymi 
przepisami prawnymi lub z polityką/praktyką obowiązującą w danym kraju);

n czynny udział i prawo dziecka do swobodnego wyrażania swoich poglądów;
n zgoda rodzica lub opiekuna prawnego; 
n odnalezienie rodziny (o ile poszukiwania rodziny nie stanowią zagrożenia dla 

najlepszego interesu dziecka lub praw członków poszukiwanej rodziny) 5;
n wystarczające informacje i doradztwo dla dziecka i/lub opiekuna;
n ocena rodziny w celu określenia możliwości wsparcia oferowanych przez rodzinę 

(zgoda i zdolność rodziny do opieki nad dzieckiem) lub innych odpowiednich 
służb opiekuńczych, jak również dostępności mechanizmów reintegracji  
w kraju przyjmującym;

n w zależności od przepisów prawa w danym kraju, dziecko powinno podlegać 
ochronie instytucji społecznych działających jako władza rodzicielska.  
W przypadku, gdy takie przepisy mają zastosowanie, należy dążyć do uzyskania 
uprzedniej zgody takiej instytucji na opuszczenie kraju przez małoletniego;

n w przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że rodzina miała związek z handlem 
ludźmi, ważne jest, aby zwrócić należytą uwagę na taką ewentualność i dokonać 
oceny rodziny w celu wyjaśnienia, czy zaangażowanie rodziny było czynnikiem 
w procesie handlu ludźmi.
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Ocena bezpieczeństwa

Ocena bezpieczeństwa powinna być przeprowadzona dla każdego przypadku 
przed rozpoczęciem procedury dobrowolnego powrotu. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji na temat oceny i ograniczania zagrożeń proszę  
odnieść się do rozdziału 1. 

W niektórych społecznościach kulturowo, społecznie i prawnie dopuszczalne 
jest izolowanie, a nawet zabicie kobiety przez członków jej rodziny, jeśli przyniosła 
ona im wstyd. Jeśli ofiara podejrzewa (lub istnieją inne powody, aby podejrzewać), 
że potencjalnie dojdzie do aktów przemocy przeciwko niej/niemu po powrocie 
do tego typu społeczności, alternatywne rozwiązania powinny zostać omówione 
z ofiarą i realizowane zgodnie z jej/jego życzeniem. 

Plany reintegracyjne przed wyjazdem

Planowanie reintegracji przed wyjazdem powinno być ograniczone do pod-
stawowej oceny konkretnego przypadku, jak opisano poniżej, skoncentro-
wanej na „potrzebach i pragnieniach” ofiary, włączając w nie podstawowe 
badania lekarskie; może ono jednak również brać pod uwagę postrzeganie 
własnych możliwości i motywacji przez ofiarę (zob. punkt 3.2.1 poniżej). 

Stworzenie pełnego planu reintegracyjnego powinno być pozostawione  
organizacji przyjmującej w kraju, do którego ofiara powraca. Organizacja 
przyjmująca będzie w tym przypadku odpowiedzialna za pomoc w reintegracji. 
Ogromne znaczenie ma to, aby przedstawić ofierze realny obraz dostępnych 
opcji i możliwości oraz unikać powstania nierealistycznych oczekiwań, które 
mogą być szkodliwe dla skutecznej reintegracji danej osoby. 

Środki na podróż

Czasami wypłata środków przeznaczonych na podróż lub na odpowiednie 
zaopatrzenie, na przykład w jedzenie i picie, jest warunkiem koniecznym 
skutecznego powrotu ofiar. Przekazanie takich środków ofiarom ułatwia im 
powrót, stąd powinny one być wystarczające, aby pokryć wszelkie koszty, 
potrzeby i posiłki w czasie podroży, szczególnie jeśli ta obejmuje również 
kraje tranzytowe. O ile jest to możliwe, ofiarom powinno zapewniać się  
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gotowe produkty bądź usługi, a nie gotówkę. lepiej jest zapewnić ofierze 
zakwaterowanie, gotowy i zapakowany posiłek lub dostawę leków, zamiast 
gotówki. Pomaga to uniknąć utraty środków pieniężnych lub ich niewłaści-
wego wydatkowania podczas podróży. 

Najlepiej jest zorganizować pomoc dla ofiar po ich przybyciu do miejsca 
przeznaczenia. Organizacje pomocowe, niemające przedstawicielstwa  
w danej lokalizacji, powinny poszukiwać innych wiarygodnych partnerów 
dla udzielenia takiej pomocy. Jeśli jednak ofiara pragnie powrócić do miej-
sca, gdzie nie można jej zagwarantować odpowiednich programów reinte-
gracyjnych, może być konieczne zastosowanie jeszcze przed wyjazdem  
innych form bezpośredniej pomocy, takich jak leczenie lub wsparcie finan-
sowe umożliwiające nowy start. 

Przygotowanie ofiary przed wyjazdem

Organizacja pomocowa powinna przekazać ofierze informacje na temat po-
mocy  oferowanej jej w przypadku powrotu. Ofiary decydujące się na powrót 
są zwykle szczególnie zainteresowane tym, jak dużo czasu upłynie, zanim po-
wrócą do domu. Na podstawie szczególnych okoliczności (np. dostępności 
dokumentów tożsamości), powinno się ocenić niezbędne do podjęcia kroki 
oraz szacunkowy czas oczekiwania na zakończenie procesu. Osoba powin-
na być jasno poinformowana o tym procesie i o przeciętnym czasie jego 
trwania. Powinna jej również zostać przekazana informacja o tym, co poten-
cjalnie może przyspieszyć lub opóźnić wyjazd, aby uniknąć zaskoczenia, 
jeśli jest on organizowany wcześniej lub później niż przewidywano. 

W celu ułatwienia prawidłowego i bezpiecznego powrotu ofiar, organizacja 
pomocowa powinna odpowiednio je do niego przygotować. Należy im prze-
kazać m.in. informacje dotyczące:

n posiadanych praw i możliwości, a także zasad powrotu oraz ich uzasadnienie; 
n numeru telefonu organizacji przyjmującej oraz danych osoby, z którą 

można kontaktować się na miejscu;
n w stosownych przypadkach - wypłaty środków na podróż;
n zakazu spożywania alkoholu w czasie podróży, zwłaszcza w połączeniu  

z przyjmowanymi lekami;
n pomocy dostępnej w kraju przyjmującym.
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Przy informowaniu ofiar o różnych opcjach dotyczących reintegracji, ważne 
jest podkreślenie, że ostateczny plan reintegracyjny zostanie sporządzony  
w kraju przyjmującym, po końcowej ocenie możliwości reintegracjyjnych. 

Szczególnie ważne jest przekazywanie ofiarom realistycznego obrazu 
opcji dostępnych w kraju przyjmującym. Fałszywy obraz stworzony przez 
personel organizacji przekazującej będzie szkodził reintegracji ofiary. 

Organizacja pomocowa powinna dołożyć wszelkich starań, by zapewnić, 
że następujące warunki zostały spełnione przed wyjazdem/przekazaniem 
ofiary:

n Stan fizyczny i psychiczny ofiary pozwala na bezpieczne i dobrowolne 
opuszczenie tymczasowego zakwaterowania.

n Ofiara wykazała zrozumienie i zgodę co do wszystkich formalności zwią-
zanych z wyjazdem.

n Wspólnie z ofiarą zostało ustalone odpowiednie i bezpieczne miejsce 
zakwaterowania zaraz po przyjeździe, przynajmniej w formie tymczaso-
wego pobytu.

n Wszystkie niezbędne dokumenty prawne, administracyjne, tożsamości  
i podróży zostały uzyskane przed wyjazdem. 

n Wszystkie kwestie dotyczące wsparcia i sugestie dotyczące dalszej opieki 
zostały wyjaśnione i przekazane ofierze.

n Wszystkie niezbędne dokumenty i dostępne informacje na temat bezpie-
czeństwa zostały przekazane organizacji przymującej (zobacz poniżej), 
jeśli ofiara jest do niej kierowana.

n Wszelkie rezerwacje podróży i zamówienia na usługi zostały zabezpie-
czone i wcześniej potwierdzone, a zalecenia zostały przesłane i otrzymane 
przez partnerską organizację pozarządową lub innych dostawców pomocy 
w kraju tranzytu lub przeznaczenia, jeśli ofiara jest do nich kierowana.

n Ofiara otrzymała kopię wszystkich istotnych dokumentów osobistych,  
w tym dokumentacji medycznej, postępu sprawy i innych danych,  
w zależności od potrzeb.

n Ofiara została w pełni poinformowana o wszystkich czynnościach doty-
czących wyjazdu, transportu i dalszej pomocy.
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Ofiary ubiegające się o zezwolenie na pobyt czasowy w kraju tranzytowym 
lub przeznaczenia

artykuł 7 Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu i karaniu za handel ludźmi 
zaleca, aby państwa-strony rozważyły przyjęcie legislacyjnych lub innych 
środków umożliwiających ofiarom handlu ludźmi pozostanie w stosownych 
przypadkach na stałe lub czasowo na terytorium danego państwa. W krajach, 
gdzie istnieje mechanizm wydawania stałego lub czasowego zezwolenia na 
pobyt (wizy czasowej lub humanitarnej), ofiary handlu ludźmi powinny otrzy-
mywać informacje o odpowiednich procedurach i o dalszych krokach. Na 
podstawie indywidualnej sytuacji osoby pokrzywdzonej (np. kwalifikowanie 
się do wizy ze względu na udział w postępowaniu sądowym przeciwko han-
dlarzom lub inny właściwy status) oraz wcześniej zdobytego doświadczenia 
administracyjnego organizacji pomocowej (długość oczekiwania na decyzję, 
prawdopodobieństwo decyzji pozytywnej itp.), osoba przeprowadzająca roz-
mowę z ofiarą powinna ocenić wymagane niezbędne kroki oraz szacunkowy 
czas oczekiwania na zakończenie tego procesu. Ofiara powinna być w jasny 
sposób poinformowana o nim i o czasie jego trwania. Pokrzywdzony powinien 
również być informowany o wszystkim, co może potencjalnie przyspieszyć 
lub opóźnić procedurę, co przyczyni się to do tego, że będzie on odpowiednio 
przygotowany i zostanie zminimalizowane ryzyko przykrej niespodzianki  
w przypadku przedłużania się postępowania. Organizacje pomocowe powin-
ny zdawać sobie sprawę z tego, ile taki proces może trwać, aby właściwie 
zaplanować oferowanie i dostarczanie swojego wsparcia. 

Ofiary starające się o azyl w kraju tranzytu i przeznaczenia 

Organizacje pomocowe pracujące z ofiarami handlu ludźmi muszą zdawać 
sobie sprawę, że niektóre ofiary mogą obawiać się powrotu do swoich kra-
jów i społeczności. Należy zatem zapewnić im dostęp do procedur azylo-
wych i/lub innych mechanizmów ochrony w krajach przeznaczenia lub tran-
zytu, w zależności od miejsca, w którym udało im się zbiec handlarzom  
i gdzie szukają pomocy. fakt, że niektóre ofiary handlu ludźmi mogłyby zna-
leźć się w niebezpieczeństwie w razie powrotu do swojego kraju został 
uznany poprzez włączenie klauzuli zastrzeżenia w artykule 14 Protokołu  
o zwalczaniu, zapobieganiu i karaniu za handel ludźmi. 
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artykuł ten stanowi, że „Żadne z postanowień niniejszego protokołu nie na-
rusza innych praw, zobowiązań ani obowiązków państw i osób wynikających 
z prawa międzynarodowego, w tym międzynarodowego prawa humanitarnego 
oraz międzynarodowego prawa ochrony praw człowieka, a szczególnie, tam 
gdzie ma to zastosowanie, Konwencji z 1951 r. oraz Protokołu z 1967 r. 
dotyczących statusu uchodźców oraz zawartej w nich zasady niewydalania”. 

Zasada niewydalania (non-refoulement) jest często określana jako kamień 
węgielny ochrony międzynarodowej. Zawarta w Konwencji dotyczącej statusu 
uchodźców z 1951 r. (zwanej dalej Konwencją z 1951 r.) zasada uzyskała 
status międzynarodowego prawa zwyczajowego. Oznacza to, że z czasem 
stała się ona wiążąca dla wszystkich państw, włączając również te, które 
jeszcze nie przystąpiły do Konwencji z 1951 roku. Tym samym wszystkie 
kraje muszą przestrzegać zasady non-refoulement, która obejmuje:

(i) Niewydalanie osób ubiegających się o azyl lub uchodźców do miejsc, 
gdzie ich życie lub wolność byłyby zagrożone.
(ii) Niepowstrzymywanie osób ubiegających się o azyl lub uchodźców – nawet 
jeśli zostały one przemycone lub znalazły się w kraju jako ofiary handlu 
ludźmi – przed szukaniem bezpiecznego schronienia w danym kraju, jeśli 
istnieje ryzyko, że odesłanie ich do kraju pochodzenia spowoduje, że ich 
życie lub wolność byłyby zagrożone.
(iii) Nieodmawianie możliwości wjazdu na terytorium danego kraju osobom, 
które uciekają przed prześladowaniami i dotarły do granicy (dostęp do azylu).

Obowiązki wynikające z zasady non-refoulement istnieją także w ramach 
międzynarodowych i regionalnych instrumentów prawnych, włączając artykuł 
3 Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, 
nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania. 

Zobowiązania dotyczące praw człowieka opracowane przez Komitet Praw 
Człowieka w Komentarzach Ogólnych nr 31 (pkt 12)6, mogą także mieć 
szczególne znaczenie dla ofiar handlu ludźmi, które obawiają się nieludz-
kiego lub poniżającego traktowania lub karania w krajach pochodzenia 
również ze strony podmiotów niepaństwowych. 

W odniesieniu do dzieci, Komitet Praw Dziecka wyjaśnia w Komentarzu 
Ogólnym nr 6, że „w wypełnianiu zobowiązań wynikających z Konwencji  
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[o prawach dziecka], państwo nie powinno zawracać dziecka do kraju, 
gdzie istnieją poważne podstawy, by przypuszczać, że występuje realne  
ryzyko nieodwracalnej szkody dla dziecka (takiej jak, ale nie ograniczonej 
do, wskazanej w artykułach 6 i 37 Konwencji), albo do kraju, do którego ma 
być ono zawrócone lub do jakiegokolwiek innego kraju, z którego dziecko 
może być później przeniesione”7.

Zasada non-refoulement mogłaby zostać naruszona w przypadku, gdyby 
ofiary handlu ludźmi zostały zawrócone, mimo że obawiały się prześladowa-
nia lub poniesienia innych poważnych szkód w krajach ich pochodzenia, np. 
w formie ponownego stania się ofiarą handlu ludźmi, represji ze strony han-
dlarzy lub sieci przestępczych, ostracyzmu, wykluczenia społecznego lub 
dyskryminacji w takim stopniu, że można uznać je za prześladowanie. Na 
przykład, niektóre osoby mogą obawiać się ponownego stania się ofiarą 
handlu ludźmi w krajach ich pochodzenia lub obawiają się represji, molesto-
wania, gróźb lub zastraszania przez handlarzy lub osoby związane z siecią 
handlu ludźmi. Dość często zdarza się również, że ofiary handlu obawiają się 
zastraszania i dyskryminacji stosowanych przez władze w ich krajach pocho-
dzenia i/lub wykluczenia społecznego lub ostracyzmu stosowanego przez 
członków rodziny i społeczności. Dzieci, które padły ofiarą handlu ludźmi przy 
współudziale członków ich rodzin, mogą być szczególnie narażone na różne 
formy brutalnego traktowania, jeżeli wróciłyby do swoich społeczności. 

Zgodnie z Konwencją z 1951 r. dotyczącą statusu uchodźców, uchodźca to 
osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniami  
z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej 
grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych, przebywa poza gra-
nicami państwa, którego jest obywatelem i nie może lub nie chce z powodu 
tych obaw korzystać z ochrony tego państwa, Ofiara handlu ludźmi, która 
ma uzasadnione obawy stania się ofiarą prześladowania w jej lub jego kraju 
pochodzenia ze względu na jedną lub więcej spośród pięciu przesłanek zawar-
tych w definicji uchodźcy, kwalifikuje się, aby uzyskać status uchodźcy. 

Podczas gdy doświadczenia i pogwałcenie praw człowieka związane  
z handlem ludźmi zawsze będą stanowić formę prześladowania, represji, 
szantażu, gróźb lub innych form zastraszania, to wykluczenie społeczne 
lub ostracyzm mogą prowadzić do poważnych naruszeń praw człowieka  
i doprowadzić do prześladowań w kontekście opinii, odczuć i stanu  
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psychicznego ofiary. Ze względu na wyżej wspomniane naruszenia, które są 
nieodłącznie związane z procederem handlu ludźmi, jego ofiary mogą do-
świadczać szczególnie okrutnych form prześladowań, które później mogą 
wywoływać jej lub jego subiektywny strach przed powrotem do domu, a tym 
samym wpływać na decyzję o staraniu się o nadanie statusu uchodźcy. 

Jeśli chodzi o przyznawanie ochrony dzieciom, które stały się ofiarami han-
dlu ludźmi, konieczne jest zastosowanie definicji uchodźcy odnoszącej się 
do wieku i płci w taki sposób, aby zagwarantować zrozumienie specyfiki 
form i przejawów prześladowania dotykających dzieci. Małoletnie ofiary 
handlu ludźmi mogą być poddane specyficznym formom wykorzystywania, 
takim jak pornografia dziecięca, seksualne wykorzystywanie dzieci, praca 
przymusowa, jazda na wielbłądach jako dżokeje. Mogą też podlegać  przy-
musowej adopcji. Wytyczne uNhCR w sprawie ochrony międzynarodowej  
w kwestii stosowania art. 1a (2) Konwencji z 1951 r. i/lub Protokołu z 1967 r. 
dotyczącego statusu uchodźców w stosunku do ofiar handlu ludźmi lub 
osób nim zagrożonych, dostarczają szczegółowych wskazówek do stosowa-
nia definicji uchodźcy w przypadku ofiar handlu ludźmi8.

Osoby pokrzywdzone, które obawiają się powrotu do domu, ale nie kwalifi-
kują się do nadania statusu uchodźcy na mocy Konwencji z 1951 r., wciąż 
mogą ubiegać się o inne formy zezwoleń na pobyt stały lub czasowy, przewi-
dzianych przez prawo danego kraju (zob. wyżej: Ofiary handlu ludźmi stara-
jące się o pozwolenie na pobyt czasowy w krajach tranzytu i przeznaczenia). 

Osoby przeprowadzające rozmowę z ofiarą oraz doradcy pracujący dla orga-
nizacji pomocowych powinni szczególnie zwrócić uwagę na to, aby właściwie 
rozpoznać ofiary narażone na ryzyko prześladowania w krajach pochodze-
nia. Pytania dotyczące potencjalnych zagrożeń lub ryzyka, których ofiara 
może się obawiać, powinny być zadane w trakcie sesji doradczej i podczas 
rozmowy mającej na celu rozpoznanie, czy dana osoba jest ofiarą handlu 
ludźmi. Wszystkim osobom pokrzywdzonym należy również przekazać infor-
macje dotyczące możliwości ubiegania się o azyl oraz, w przypadku gdy 
istnieje taka możliwość, procedur przyznawania im szczególnych zezwoleń 
na pobyt.

Ofiara handlu ludźmi, która uzyskała status uchodźcy, może dodatkowo 
obawiać się zemsty, kary lub ponownego stania się ofiarą handlu w kraju 



7777

ROZDZIaŁ 3 PRZeKaZyWaNIe OfIaR I POMOC ReINTeGRaCyJNa

azylu. Jeżeli uchodźca jest zagrożony w kraju azylu lub ma szczególne  
potrzeby, które nie mogą być spełnione w tym kraju, może okazać się  
konieczne zastosowanie procedury przesiedlenia go do kraju trzeciego9.

3.1.1.2 Międzynarodowe procedury komunikacyjne

Konieczny jest stały i szybki przepływ informacji między organizacjami wysy-
łającymi i przyjmującymi dla koordynacji procesu powrotu ofiar oraz dla 
uniknięcia zagrożenia ich bezpieczeństwa. Jako minimum przyjmuje się  
następujące formy komunikacji w tej sprawie:

n zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy przez organizację wysyłającą;
n potwierdzenie wniosku o udzielenie pomocy przez organizację przyjmującą;
n wniosek o pomoc reintegracyjną złożony przez organizację wysyłającą;
n potwierdzenie zapewnienia pomocy reintegracyjnej przez organizację 

przyjmującą;
n potwierdzenie wyjazdu przez organizację wysyłającą; 
n potwierdzenie przyjazdu przez organizację przyjmującą. 

Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Komunikaty wymienione wyżej oraz inne mogą zostać przechwycone. Dlatego, 
aby zapewnić ochronę podczas transportu, konieczne jest zadbanie o bezpie-
czeństwo w procesie komunikowania się organizacji w kwestii szczegółów doty-
czących podróży. Porozumiewanie się w tej sprawie powinno zatem gwarantować 
możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa, co wymaga zaszyfrowanych e-maili 
i zabezpieczonych linii telefonicznych.

Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy przez organizację wysyłającą

Informacje przekazywane przez organizację wysyłającą do organizacji  
przyjmującej powinny zawierać:

n imię i nazwisko domniemanej ofiary;
n datę urodzenia i miejsce zamieszkania w kraju pochodzenia (w przypadku 

powrotu do kraju pochodzenia); 
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n formularz identyfikacji ofiary (zob. rozdział 2, załącznik I);
n jakiekolwiek domniemane lub faktyczne problemy zdrowotne lub wrażli-

we kwestie dotyczące danej osoby;
n ocenę bezpieczeństwa i ryzyka; 
n przypuszczalną datę i czas wyjazdu, jeżeli ma to zastosowanie; 
n wszelkie inne istotne kwestie.

Zalecane wytyczne dotyczące rozpoznania i weryfikacji ofiar handlu ludźmi 
opisane zostały w rozdziale 2, w załączniku I: formularz identyfikacji ofiary. 
W przypadku, gdy organizacja pozarządowa lub inna instytucja krajowa 
uznaje daną osobę za potencjalną ofiarę, powinna ona starać się zweryfiko-
wać, czy określona osoba jest rzeczywiście ofiarą handlu ludźmi zgodnie  
z Protokołem z Palermo. formularz ten zawiera narzędzia pomocne w prze-
prowadzeniu takiej weryfikacji. 

Informacje te powinny być udostępniane organizacji przyjmującej. Na ich 
podstawie, jak również na podstawie bezpośrednich konsultacji z organizacją 
wysyłającą, organizacja przyjmująca decyduje, czy dana osoba kwalifikuje 
się do pomocy zgodnie z misją i wytycznymi tej organizacji. 

Potwierdzenie wniosku o udzielenie pomocy przez organizację przyjmującą

Jeśli organizacja przyjmująca stwierdza, że określona osoba jest istotnie 
ofiarą handlu ludźmi i/lub ma prawo do wsparcia w ramach programu rein-
tegracyjnego, powinna powiadomić organizację wysyłającą o zgodzie na 
przyjęcie ofiary i zapewnienie jej pomocy reintegracyjnej. 

W przypadku, decyzji, że dana osoba nie jest ofiarą handlu ludźmi lub z innych 
przyczyn nie kwalifikuje się do pomocy, organizacja przyjmująca powinna 
poinformować organizację wysyłającą, że nie będzie w stanie wspierać osoby 
z uwagi na fakt, że ten przypadek nie spełnia wstępnych warunków zakwa-
lifikowania jej do programu. Organizacja powinna również przekazać zale-
cenia w kwestii skierowania tejże osoby do innej organizacji, która może 
być w stanie zapewnić jej niezbędną pomoc. 



7979

ROZDZIaŁ 3 PRZeKaZyWaNIe OfIaR I POMOC ReINTeGRaCyJNa

Komunikat potwierdzający powinien zawierać: 

n imię i nazwisko ofiary;
n datę urodzenia i miejsce zamieszkania w kraju pochodzenia (w przypadku 

powrotu do kraju pochodzenia);
n potwierdzenie, że ofiara kwalifikuje się (lub nie kwalifikuje się) do otrzy-

mania pomocy reintegracyjnej na podstawie wytycznych dotyczących 
identyfikacji i weryfikacji;

n potwierdzenie, że ofiara zostanie odebrana w momencie przyjazdu ze 
wskazaniem osoby odbierającej, jeżeli ma to zastosowanie; 

n wniosek o dodatkowe informacje, jeśli to konieczne;
n skierowanie do innej organizacji, jeżeli osoba nie kwalifikuje się do  

pomocy w ramach programów danej organizacji.

Wniosek o pomoc reintegracyjną 

Po potwierdzeniu statusu danej osoby i zaakceptowaniu przekazania, orga-
nizacja wysyłająca powinna przekazać organizacji przyjmującej wniosek  
o pomoc reintegracyjną, który określa zakres pomocy, o którą wnioskuje 
pokrzywdzony. Wniosek nie jest jednak planem reintegracyjnym. Ten ostatni 
powinien być opracowany przez organizację koordynującą udzielanie pomocy 
reintegracyjnej w kraju przyjmującym. Jednak jeżeli poszkodowany wyraża 
szczególne potrzeby i życzenia lub jeżeli organizacja wysyłająca jest świa-
doma tych szczególnych potrzeb, to odpowiednio wcześniej stosowna infor-
macja na ten temat powinna zostać przekazana organizacji przyjmującej. 

Potwierdzenie zapewnienia pomocy reintegracyjnej

Po rozpatrzeniu wniosku o pomoc reintegracyjną, organizacja przyjmująca 
powinna określić, czy jest w stanie dostarczyć proponowaną pomoc. Jeśli 
tak, to potwierdzenie, że zostanie ona zapewniona zgodnie z otrzymanym 
wnioskiem, powinno zostać przekazane organizacji wysyłającej. Jeśli wspar-
cie finansowe jest niezbędne do świadczenia pomocy, to powinno to zostać 
jasno określone.
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Potwierdzenie wyjazdu przez organizację wysyłającą 

W przypadku, gdy ofiara została zakwalifikowana do programu pomocy  
i potrzebny jest transport międzynarodowy aby tę pomoc zapewnić, organi-
zacja wysyłająca powinna przekazać tę informację przez odpowiednie  
potwierdzenie wyjazdu. Po fizycznym opuszczeniu kraju przez osobę, która 
otrzymuje pomoc, potwierdzenie to należy natychmiast przesłać do organi-
zacji przyjmującej. Jeśli w ostatniej chwili nastąpiły zmiany w harmonogramie 
podróży, powinny one zostać uwzględnione.

Zgłoszenie po wyjeździe powinno zawierać: 

n imię i nazwisko ofiary;
n datę urodzenia i miejsce zamieszkania;
n dane dotyczące podróży (środki transportu, nazwa przewoźnika, itp.), 

datę i czas przyjazdu do miejsca docelowego; 
n imiona i nazwiska osób eskortujących;
n wszelkie inne istotne informacje.

Potwierdzenie przyjazdu przez organizację przyjmującą 

Organizacja przyjmująca powinna wysłać potwierdzenie przyjazdu e-mailem 
lub przekazać informacje telefonicznie organizacji wysyłającej w dniu  
przyjazdu ofiary. Potwierdzenie przyjazdu powinno zawierać: 

n imię i nazwisko ofiary;
n datę urodzenia; 
n potwierdzenie, że ofiara dotarła na miejsce i została odebrana; 
n wszelkie inne istotne informacje.

3.1.1.3 Międzynarodowe procedury podróży

Planowanie podróży

Po uzyskaniu zgody i zabezpieczeniu środków finansowych na pomoc  
w powrocie ofiary handlu ludźmi należy przygotować wstępny plan podróży, 
w oczekiwaniu na wydanie dokumentów tożsamości, wiz i innej niezbędnej 
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dokumentacji. Jeśli to tylko możliwe, powinien on zakładać jak najszybsze 
przetransportowanie ofiary do kraju przyjmującego, w ciągu dnia i tylko w dni 
robocze. Po ustaleniu tymczasowego planu podróży należy przesłać go orga-
nizacji przyjmującej. 

Środki transportu

Organizacja pomocowa powinna dążyć do ujednolicenia procesu powrotów 
pomiędzy krajem wysyłającym a przyjmującym tak, aby w pełni zapewnić 
ofierze bezpieczny, godny i humanitarny powrót. Ze względów bezpieczeń-
stwa preferowaną formą transportu jest zazwyczaj transport lotniczy gdyż 
jest on bardziej uregulowany i przewidywalny, niż większość innych form 
transportu, takich jak podróż pociągiem lub autobusem, a zatem zapewnia 
ofierze większe bezpieczeństwo. Jeśli transport lotniczy nie może być wyko-
rzystany, trzeba rozpoznać inne drogi i środki transportu, przy ograniczeniu 
do minimum punktów tranzytowych.

3.1.2 PRZEKAZANIA KRAJOWE 

Procedury operacyjne określone poniżej muszą być przestrzegane, aby  
zapewnić bezpieczne i godne przekazanie oraz reintegrację ofiar, które  
wróciły do swoich krajów we własnym zakresie lub które zostały przekierowa-
ne przez inne organizacje i wymagają pomocy reintegracyjnej. 

Procedury te mają zastosowanie w trzech typach sytuacji:

n Jeżeli pokrzywdzony powrócił do domu w wyniku deportacji lub postępo-
wania administracyjnego z kraju przeznaczenia i albo skontaktował się 
sam, albo został skierowany do organizacji pomocowej;

n Jeżeli pokrzywdzony wrócił do domu samodzielnie i albo skontaktował 
się sam, albo został skierowany do organizacji pomocowej; 

n Jeżeli osoba stała się ofiarą handlu ludźmi w obrębie własnego kraju.

Bez względu na okoliczności, organizacja pomocowa w kraju przyjmującym 
będzie musiała odnieść się do wszystkich kwestii związanych z przyjęciem  
i reintegracją takiej osoby. 
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Rys. 1 Schemat międzynarodowego systemu przekazań
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3.1.2.1 Krajowe procedury przygotowawcze

We wszystkich przypadkach każda pomoc powinna być dobrowolna i oparta 
na świadomej zgodzie ofiary udzielonej na piśmie lub, w przypadku gdy jest 
ona analfabetą, zgodzie słownej.

Pomoc medyczna

Instytucja, organizacja lub organ wnioskujący o pomoc reintegracyjną  
powinny określić, jeżeli ma to zastosowanie, zdolność ofiary do podróży  
w ramach przekazań krajowych. Organizacja pomocowa powinna przed  
wyjazdem otrzymać informacje o prawdopodobnym lub rzeczywistym stanie 
zdrowia ofiary i/lub dotyczących jej przeciwwskazaniach zdrowotnych. 

Szczegółowe wytyczne dotyczące zapewniania pomocy medycznej ofiarom 
są ujęte w rozdziale 5 niniejszego podręcznika. 

Ocena środków bezpieczeństwa i ryzyka 

Ocena środków bezpieczeństwa i ryzyka powinna być prowadzona dla każdej 
osoby, która ma być objęta programem pomocy reintegracyjnej. Powinna 
ona być przeprowadzona w sposób opisany w rozdziale 1 i najwcześniej, jak 
to tylko możliwe w trakcie procesu identyfikacji i pomocy. 

Przekazania osób małoletnich

Te same, podstawowe zasady stosuje się w przypadku przekazań krajowych, 
jak w przypadku przekazań międzynarodowych, opisanych w punkcie 3.1.1. 

3.1.2.2 Krajowe procedury komunikacyjne

Podobnie jak w przypadku przekazań międzynarodowych, utrzymanie stałego, 
szybkiego i pełnego przepływu informacji między organizacją wysyłającą  
a organizacją przyjmującą ma ogromne znaczenie dla bezpiecznego i sku-
tecznego procesu przekazania i reintegracji ofiary. 
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Często łatwiej jest koordynować i zapewnić skuteczną i bezpieczną reinte-
grację na szczeblu krajowym niż na poziomie międzynarodowym, z uwagi 
na fakt, że obie organizacje są zazwyczaj świadome ograniczeń, możliwości 
i potencjału związanych z procesem reintegracji. Jednak zaleca się, aby takie 
same serie powiadomień były stosowane w przypadku przekazań wewnątrz-
krajowych, zwłaszcza jeśli obejmują one transport lub przemieszczanie się 
ofiary. W celu uzyskania dodatkowych informacji patrz punkt 3.1.1.2. 

3.1.2.3 Krajowe procedury podróży

W przypadkach wymagających podróży ofiary zaleca się, aby personel orga-
nizacji wysyłającej towarzyszył ofierze aż do zajęcia przez nią miejsca  
w wybranym środku transportu, na przykład w samolocie lub w pociągu.  
W przypadkach, które nie wymagają podróży, zaleca się, aby personel orga-
nizacji wysyłającej towarzyszył ofierze w drodze do miejsca pierwszego  
spotkania z przedstawicielami organizacji przyjmującej. 

3.1.3 POMOC W MOMENCIE PRZYJAZDU

W celu zapewnienia bezpiecznego powrotu ofiary i/lub przekazania, konieczne 
jest zorganizowanie pomocy osobie pokrzywdzonej w momencie jej przyjazdu. 
Istnieją udokumentowane przypadki osób, które zostały ponownie przejęte 
przez handlarzy, zanim organizacja przyjmująca zdołała im pomóc. 

Dla lepszej ochrony ofiar IOM zaleca, aby organizacje skłaniały ofiary do przyj-
mowania pomocy w momencie przyjazdu, jako części oferowanego im pakietu 
pomocy w powrocie. Ofiarę, która korzysta z pomocy w powrocie do domu, 
należy zachęcić do przyjęcia wsparcia również w momencie fizycznego przy-
bycia do miejsca docelowego. uwaga: to nie jest rekomendacja angażująca 
stałą pomoc po powrocie i dotyczy tylko samego momentu przyjazdu.

Jeśli organizacja wysyłająca posiada przedstawicielstwo w kraju przyjmują-
cym, to pomoc w organizacji przyjazdu może być przeprowadzona przez jej 
biuro. Jeśli nie, to jest bardzo prawdopodobne, że istnieje wiele innych moż-
liwości, w tym mechanizmów współpracy z innymi organizacjami w tym  
zakresie. Organizacje powinny podjąć stosowne działania odpowiednio 
wcześniej przed planowanym powrotem ofiary.
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Te same ogólne zasady mogą być stosowane dla przekazań wewnątrz kraju 
i pomocy związanej z przyjazdem i odbiorem danej osoby. 

3.1.4 KONTROLA PRZEBIEGU SPRAWY

W przypadkach, gdy ofiara handlu ludźmi została zakwalifikowana do dalszego 
świadczenia jej pomocy, organizacja przyjmująca powinna dołożyć wszelkich 
starań, aby zapewnić przekazanie informacji odnośnie stanu i samopoczucia 
danej osoby organizacji wysyłającej. (zob. także Monitorowanie reintegracji  
w sekcji 3.2.6 poniżej). Nie zaleca się, aby organizacja wysyłająca kontak-
towała się z ofiarą bezpośrednio. Tego typu kontakt powinien mieć miejsce 
tylko w porozumieniu z organizacją przyjmującą, odpowiedzialną za pomoc 
reintegracyjną oraz za zgodą samej ofiary.

3.2 Reintegracja

Celem tej części rozdziału jest dostarczenie organizacjom pomocowym 
wskazówek na temat pomocy ofiarom handlu ludźmi od pierwszego  
kontaktu organizacji przyjmującej z ofiarą poprzez cały proces reintegracji. 
Wskazówki tu opisane będą miały zastosowanie zarówno w przypadku 
przekazań międzynarodowych, jak i wewnątrzkrajowych. Stosuje się je 
wobec ofiar, które zdecydowały się na powrót do kraju pochodzenia, jak  
i tych, które uzyskały prawo do pozostania w kraju przeznaczenia, tranzytu 
lub państwie trzecim. 

Sekcja ta szczegółowo omawia procesy pomocy oraz różne opcje reintegra-
cyjne dostępne dla ofiar handlu ludźmi. Należy mieć na uwadze, że pomoc 
im udzielana w ramach reintegracji różni się zależnie od kraju i od programu, 
a dostępne możliwości są często bezpośrednio związane z efektywnym  
rozwojem programu i możliwościami jego finansowania. 

Celem procesu reintegracji jest zapewnienie ofiarom bezpiecznego, godnego 
i trwałego powrotu do społeczeństwa oraz normalnego życia. Dlatego  
pomoc reintegracyjna ofiar  handlu ludźmi może obejmować pełen zakres 
usług, od pomocy oferowanej przez schronisko lub inne formy zakwatero-
wania, przez pomoc medyczną i psychologiczną, społeczne i prawne  
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doradztwo w kwestiach wsparcia finansowego, aż po pomoc w powrocie do 
szkoły i kształcenia zawodowego. Niektóre rodzaje oferowanego wsparcia 
udzielane są bezpośrednio przez organizację przyjmującą lub główną orga-
nizację zajmującą się reintegracją ofiary. Wiele usług może być jednak  
dostarczanych i administrowanych w miejscu zamieszkania ofiary przez 
inne partnerskie organizacje pozarządowe i rządowe. 

Wszystkie usługi i pomoc reintegracyjna powinny być udostępniane ofiarom 
na podstawie dobrowolności. IOM zaleca, aby organizacje pomocowe 
przyjęły politykę, na mocy której pracownicy będą zobowiązani wyjaśniać 
ofierze wszystkie możliwe konsekwencje i skutki udzielanej pomocy. usługi 
należy zapewniać tylko ofiarom wyrażającym na to zgodę, z uwzględnie-
niem ich prawa do prywatności, przy zachowaniu ścisłej tajemnicy. 

3.2.1 OCENA I PLAN REINTEGRACJI

Ocena możliwości reintegracji jest niezbędna do przygotowania planu rein-
tegracji dla każdej z ofiar. Dwa rodzaje oceny powinny być prowadzone: 

n Ocena indywidualna, koncentrująca się na czynnikach bezpośrednio 
związanych z ofiarą;

n Ocena sytuacyjna, koncentrująca się na niezależnej sytuacji występującej 
w środowisku ofiary, na przykład: specyficzna sytuacja społeczno-gospo-
darcza czy infrastruktura potrzebna przy pomocy reintegracyjnej w kraju 
i regionie, do którego osoba pokrzywdzona powróciła. 

Niestety, faktyczne możliwości wsparcia dostępne dla każdej z organizacji 
pomocowych nie zawsze okazują się wystarczające dla zaspokojenia potrzeb 
ofiary. Dlatego ważne jest, aby przedstawić jej realistyczny obraz możliwości 
i dostępnych opcji i nie prowadzić do powstania nierealistycznych oczekiwań, 
które mogą być szkodliwe dla skuteczności  procesu reintegracji. 

Plany reintegracyjne należy opracowywać w kraju przyjmującym, nie zaś  
w kraju wysyłającym, głównie ze względu na fakt, że organizacja w kraju 
wysyłającym nie jest w stanie przeprowadzić odpowiedniej oceny sytuacji  
w kraju przyjmującym. Nie jest też w stanie przeciwdziałać sytuacjom,  
w których ofiara źle zinterpretuje działania, określone przez organizację 
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jako obiecujące opcje reintegracji. Zamiast tego organizacja wysyłająca  
powinna poinformować ofiarę, że ostateczny plan reintegracji zostanie 
ustalony w kraju przyjmującym. Mimo to organizacja wysyłająca powinna 
przeprowadzić indywidualną ocenę podstawowych potrzeb i pragnień ofiary 
zgodnie z tym, co opisano poniżej i dostarczyć wyniki tej oceny organizacji 
przyjmującej wraz z zawiadomieniem wysyłanym przed wyjazdem. 

Dobro ofiary powinno być zawsze istotnym elementem procesu reintegracji,  
dlatego priorytetem są zazwyczaj kwestie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
szczególnie jeśli mamy do czynienia z ograniczonymi zasobami ludzkimi i finan-
sowymi oraz określonym limitem czasu. 

3.2.1.1 Indywidualna ocena możliwości reintegracyjnych 

Ocena ta powinna być przeprowadzona przez osoby, które najlepiej orientują 
się w sytuacji ofiary. Może to być pracownik organizacji pomocowej, pracow-
nik socjalny, opiekun dziecka, pracownik organizacji pozarządowej lub psy-
cholog. Takie osoby powinny oceniać możliwości reintegracji, które mają 
przede wszystkim na celu doprowadzić do udanego odnowienia więzi  
i odnalezienia się przez ofiarę w społeczeństwie. Oceny dokonuje się na 
podstawie czterech kryteriów: 

n Przede wszystkim potrzeb ofiary, które mogą mieć charakter fizjologiczny, 
psychologiczny, psychiatryczny, prawny, społeczny lub ekonomiczny. 

n Szczególnych potrzeb ofiary, jej indywidualnych pragnień dotyczących 
szczególnych opcji integracyjnych lub pomocy, które mogą być lub nie 
być dostępne.

n Możliwości dostępnych dla konkretnej ofiary, która może znajdować się 
w szczególnych okolicznościach, na przykład ze względu na wiek, płeć, 
poziom wykształcenia lub doświadczenia zawodowego.

n Postrzegany poziom motywacji ofiary, mierzony na przykład jej zaangażo-
waniem i wynikami osiąganymi dzięki udzielanemu jej wsparciu w inte-
gracji społecznej i sytuacji osobistej. 

W przypadku przekazań międzynarodowych, indywidualna ocena powinna 
być inicjowana przez organizację wysyłającą, ale zakończona przez organi-
zację przyjmującą w kraju pochodzenia. 
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3.2.1.2 Ocena sytuacyjna reintegracji

Ocena indywidualna powinna być przeprowadzana jednocześnie z oceną 
sytuacyjną. Powinna ona być przeprowadzona przez osoby, którym sytu-
acja, w jakiej znajduje się ofiara, jak i region, z którego ona pochodzi, są 
najlepiej znane. Może to być pracownik organizacji pomocowej, pracownik 
socjalny, pracownik organizacji pozarządowej lub psycholog. Takie osoby 
powinny ocenić możliwości reintegracji każdej ofiary na podstawie dwóch  
kryteriów sytuacyjnych:

n Opcji reintegracyjnych dostępnych dla danej osoby, na przykład: niektóre 
rodzaje szkoleń zawodowych mogą nie być dostępne w niektórych regio-
nach lub mogą nie być osiągalne z powodu braku niezbędnych funduszy. 
Podobne ograniczenia mogą wystapić w przypadku schronisk, usług  
medycznych, programów edukacyjnych lub pomocy rządowej.

n Dostosowania proponowanej pomocy reintegracyjnej do sytuacji ofiar. 
Na przykład szkolenia zawodowe muszą odpowiadać charakterystyce  
regionu w kraju pochodzenia (szkolenie zawodowe na stanowisko księ-
gowego byłoby nieodpowiednie, jeśli mamy do czynienia z wysokim  
bezrobociem wśród księgowych lub jeśli księgowość nie jest typowym 
zajęciem w danym regionie).

 3.2.1.3 Plan reintegracji

Kompleksowy plan reintegracyjny może być rozwijany w oparciu o oceny 
indywidualne i sytuacyjne. W jego opracowaniu ważne jest, aby organizacja 
przyjmująca, udzielająca wsparcia lub odpowiednia partnerska organizacja 
pozarządowa pomogła ofiarom w wyznaczeniu sobie realistycznych celów, 
odpowiadających nie tylko osobistym potrzebom, umiejętnościom i kwalifi-
kacjom osób otrzymujących pomoc, ale i możliwościom dostępnym w danym 
kraju, regionie i miejscu zamieszkania, gdzie odbędzie się reintegracja, 
zgodnie z wcześniej przeprowadzoną oceną. Ponadto plan reintegracyjny 
musi być oparty na tych formach pomocy, jakie organizacja ją świadcząca 
i/lub jej partnerzy są w stanie zapewnić. To wszystko powinno być uwzględ-
nione przy ocenie możliwości reintegracyjnych. 

Nawet jeśli w przyszłości będą musiały zostać wprowadzone zmiany, zaleca się, 
aby plan reintegracyjny był opracowywany pomiędzy organizacją pomocową 
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(np. organizacją międzyrządową, organizacją pozarządową, organami rządo-
wymi) a ofiarą na piśmie. Konkretna forma tego planu zależy od kraju i or-
ganizacji, ale zwykle zawiera ona i opisuje następujące elementy:

n mediacje rodzinne/połączenie z rodziną;
n medycyna/zdrowie;
n finansowanie (pieniądze potrzebne na nowy start, wsparcie rodziny lub 

inne typy wsparcia pieniężnego);
n kwestie prawne;
n edukacja/szkolenia zawodowe/przyuczenie do zawodu;
n działalność zarobkowa;
n bezpieczeństwo. 

Jak wspomniano wcześniej, ważne jest, aby pomoc była świadczona tylko 
pod warunkiem pełnej i świadomej zgody wyrażonej przez ofiary. W związku 
z tym organizacja powinna rozważyć posiadanie odpowiednich formularzy 
odnoszących się do każdego z wymienionych powyżej elementów. W przy-
padku osób niepełnoletnich, zarówno one same, jak i ich rodzice lub opiekun 
prawny powinni podpisać formularze zgody. 

aktualny plan reintegracyjny jest również narzędziem do monitorowania  
i oceny tego, co zostało przedstawione poniżej. 

3.2.2 PROCES REINTEGRACJI

Po ustaleniu planu proces reintegracji może się rozpocząć. 

3.2.2.1 Mechanizmy udzielania pomocy reintegracyjnej 

Bezpośrednia pomoc ofiarom handlu ludźmi może obejmować szeroki  
zakres usług, poczynając od zakwaterowania, opieki medycznej i psycholo-
gicznej, poprzez doradztwo społeczne i prawne a na szkoleniach zawodowych 
kończąc. Niektóre formy pomocy mogą być udzielane bezpośrednio przez 
organizację przyjmującą ofiarę. Jednak ze względów praktycznych, wiele 
usług może być świadczonych przez inne organizacje lub przez struktury 
państwowe. W niektórych przypadkach jedna organizacja nie będzie w stanie 
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zapewnić wszystkich usług, np. może nie mieć biura w miejscu zamieszkania 
ofiary, a zatem będzie musiała polegać na innych podmiotach. Podobnie 
kontynuacja leczenia i monitorowanie powinny być świadczone przez orga-
nizację, która znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania ofiary.

Trzy główne mechanizmy udzielania pomocy ofiarom w procesie reintegracji to:

n Wstępne wsparcie przez organizację przyjmującą;
n Długofalowe wsparcie reintegracyjne oferowane przez organizację przyjmującą 

lub skierowanie do innych organizacji lub instytucji państwowych;
n Wsparcie rządowe dla ofiary (Ministerstwo Pracy, Ministerstwo Edukacji lub 

inne). 

3.2.2.2 Wstępne wsparcie oferowane przez organizację przyjmującą

Takie wsparcie może polegać na pomocy w organizacji przyjazdu, natych-
miastowych i kompleksowych badań i leczenia medyczno-psychologicznego, 
tymczasowym zakwaterowaniu i pomocy w zaspokojeniu różnych innych  
potrzeb natury społecznej, prawnej i ekonomicznej, które ofiara może wyra-
żać. Organizacja przyjmująca powinna dołożyć wszelkich starań w celu 
uniknięcia sytuacji, w której osoba pokrzywdzona staje się zależna od pro-
gramów wsparcia, gdyż głównym celem pomocy ofierze jest wsparcie jej 
własnego dążenia do normalizacji w codziennym życiu oraz samodzielności. 
Pomoc długoterminowa powinna jednak być zapewniona poprzez rządowe 
lub pozarządowe struktury organizacyjne.

3.2.2.3 Długofalowe wsparcie reintegracyjne 

Dla osiągnięcia skutecznej reintegracji konieczne jest zapewnienie ofiarom 
wsparcia długoterminowego, przy założeniu, że organizacja przyjmująca ma 
odpowiednie struktury i może zapewnić dostęp do większości usług bezpo-
średnio. W przeciwnym razie, pomoc może być dostarczana przez jedną lub 
więcej lokalnych organizacji pozarządowych. Te ostatnie są dobrze przygo-
towane nie tylko do udzielania bezpośredniej pomocy ofiarom, ale także do 
przeprowadzania, lub pomocy w przeprowadzeniu, oceny możliwości re-
integracyjnych oraz przygotowania i realizacji planu reintegracyjnego. 
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Ponadto, organizacje pozarządowe mogą odegrać kluczową rolę w bieżą-
cym monitorowaniu postępów reintegracyjnych danej osoby. 

Działania  podejmowane w procesie reintegracji ofiar w społeczeństwie, reali-
zowane z poszanowaniem bezpieczeństwa i praw człowieka mogą obejmować:

n Badania medyczne/psychologiczne oraz leczenie i poradnictwo dla ofiar han-
dlu ludźmi w miejscu ich zamieszkania;

n Mediacje/porady rodzinne;
n Monitoring procesu reintegracji ofiary w miejscu zamieszkania;
n Monitoring ustaleń dotyczących zakwaterowania i opieki dla dzieci będących 

ofiarami handlu ludźmi;
n Pomoc w powrocie do szkoły;
n Rozwój programów kształcenia zawodowego;
n Poradnictwo zawodowe i szkolenia dla ofiar;
n Pomoc w znalezieniu pracy i doradztwo zawodowe;
n Dotacje na przesiedlenie i szkolenia zawodowe dla ofiar;
n Pomoc w wyrobieniu nowych dokumentów, takich jak dowód osobisty  

i paszport;
n Pomoc prawna w zakresie spraw cywilnych (rozwody, odzyskiwanie mienia, 

odpowiedzialność cywilna);
n Konsultacje prawne i reprezentowanie ofiar występujących w charakterze 

świadków w sprawach karnych (patrz również punkt 3.2.3.4 poniżej oraz  
rozdział 6, punkt 6.5);

n Utrzymanie alarmowych i informacyjnych linii telefonicznych;
n Zapewnienie bezpieczeństwa ofierze poprzez utrzymywanie regularnych z nią 

kontaktów; 
n Towarzyszenie ofiarom w sytuacjach wymagających wsparcia emocjonalnego, 

jak również pomoc w dostępie do potrzebnych usług i zapewnienie poszano-
wania ich praw;

n Zapewnienie bezpiecznego transportu.

Organizacja przyjmująca powinna wspierać i ściśle współpracować z siecią 
lokalnych organizacji pozarządowych i międzynarodowych. To wsparcie  
i współpraca mają ważne znaczenie dla skuteczności reintegracji ofiar i sta-
bilności mechanizmów integracyjnych.
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Pomocne jest, jeśli organizacje sformalizują swoją współpracę w ramach 
porozumień i/lub innych umów w celu zapewnienia, że obie organizacje 
właściwie rozumieją role i obowiązki poszczególnych podmiotów. aby  
zapewnić skuteczną i wysoką jakość świadczonych usług organizacja przyj-
mująca powinna monitorować działalność organizacji, do których ofiara, 
celem uzyskania pomocy, została przekierowana.

3.2.2.4 Rządowe wsparcie dla ofiar

Czasami pomoc reintegracyjna dla ofiar handlu ludźmi odbywa się  
przez struktury rządowe. Podobnie jak w przypadku każdej formy pomocy, 
porozumienie z rządem, które jasno określa uzgodnione funkcje i obowiązki 
oraz zakres świadczonych usług, jest wskazane. Pomoc reintegracyjna  
gwarantowana ofiarom handlu ludźmi przez rząd zwykle przybiera formę 
doradztwa w kwestiach społecznych i zawodowych, szkoleń zawodowych, 
wsparcia w ochronie zdrowia, ochronie bezpieczeństwa lub różnych form 
pomocy w kontynuacji nauki. 

3.2.3 RODZAJE POMOCY REINTEGRACYJNEJ

Podczas gdy pomoc udzielona każdej ofierze zależy od jej indywidualnych 
potrzeb, jej formy opisane poniżej na ogół okazują się interesujące dla 
wszystkich osób pokrzywdzonych:

n	Pomoc medyczna/Zdrowie 
n	Doradztwo
n	Pomoc finansowa
n	Pomoc prawna
n	Pomoc w powrocie do szkoły/systemu kształcenia 
n	Kształcenie zawodowe
n	Mikroprzedsiębiorstwa i działalność zarobkowa
n	Zatrudnienie, subsydia płacowe oraz programy praktyk zawodowych
n	Mieszkanie i zakwaterowanie
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3.2.3.1 Pomoc medyczna/zdrowie 

Ofiary handlu ludźmi mogą mieć szczególne problemy zdrowotne na skutek 
złego traktowania i wykorzystania, któremu były poddane. Najczęściej dotyczą 
one hIV/aIDS, chorób przenoszonych drogą płciową oraz zespołu stresu 
pourazowego. Powracające ofiary handlu ludźmi są bardziej narażone  
i bardziej podatne na różne istotne zagrożenia zdrowia. Dla powodzenia 
reintegracji, ich stan fizyczny i psychiczny ma podstawowe znaczenie. 

Jeśli w danym kraju znajduje się centrum rehabilitacyjne, kompleksowe  
badania medyczne można przeprowadzić właśnie tam. Jeśli konieczne jest 
długoterminowe leczenie, organizacja pomocowa powinna starać się  
zapewnić takie leczenie w odpowiednich instytucjach, znajdujących się  
w miejscu zamieszkania ofiary, wspieranych przez działające lokalnie  
organizacje lub podmioty.  

Podobnie jak w przypadku każdej pomocy, również i w tym przypadku  
powinna ona być udzielana tylko na podstawie świadomej decyzji podjętej 
przez ofiarę. Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek badań lub rozpoczę-
ciem jakiejkolwiek terapii, organizacja pomocowa musi zawsze wcześniej 
otrzymać świadomą i dobrowolną zgodę ofiary wyrażoną na piśmie.  
Opieka medyczna powinna mieć na celu zaspokojenie fizycznych i psychicz-
nych potrzeb ofiary. Powinna również edukować ofiarę na temat wszelkich 
nabytych chorób, ich możliwych przyczyn, dostępnych form terapii i innych 
powiązanych spraw zdrowia reprodukcyjnego i psychicznego, jeśli ma to  
zastosowanie.

Co więcej, ofiara powinna zawsze otrzymać kopie wszystkich badań lekar-
skich i wyników. Personel medyczny odpowiedzialny za ofiarę powinien 
przygotować sugerowane plany leczenia lub kontynuację terapii już rozpo-
czętej, może również, za zgodą ofiary, dostarczyć te dokumenty do organi-
zacji pozarządowych działających w miejscu zamieszkania ofiary, gdy mogą 
być one pomocne w dalszym leczeniu 

Szczegółowe wytyczne dotyczące zapewnienia pomocy medycznej zostały 
szerzej opisane w rozdziale 5 niniejszego podręcznika. 
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3.2.3.2 Doradztwo

Podstawowe informacje o sposobie udzielania porad ofiarom handlu ludźmi 
znajdują się poniżej. Pracownicy organizacji zapewniających pomoc powinni 
również zapoznać się z rozdziałem 5, sekcja 5.1.2.2, gdzie znajdą więcej 
informacji na temat udzielania wsparcia ofiarom handlu ludźmi w kwestii 
zdrowia psychicznego. Porady powinny być udzielane jedynie przez odpo-
wiednio przeszkolony personel. Podobnie, specjalnie przeszkoleni do pracy 
z nieletnimi doradcy powinni udzielać wsparcia dzieciom - ofiarom handlu 
ludźmi. 

Przygotowanie

Do każdego spotkania z ofiarami handlu ludźmi należy się dobrze przygotować. 
Przygotowanie obejmuje zapoznanie się z aktami sprawy ofiary. W razie  
konieczności, doradcy mogą skorzystać z pomocy innych osób zaangażowa-
nych w proces pomocy lub personelu schroniska dla ofiar i uzyskać dodatko-
we informacje odnośnie postępów i szczególnych potrzeb podopiecznego 
(np. konieczność zapewnienia tłumaczenia lub szczególnej opieki).

Doradca powinien zawsze zarezerwować sobie wystarczającą ilość czasu 
na spotkanie, aby umożliwić ofierze handlu ludźmi swobodne omówienie 
problemów oraz aby równolegle mieć czas na ocenę poczynionych postępów 
i przeanalizowanie praktycznych rozwiązań i kolejnych kroków. Na pierwsze 
i drugie spotkanie powinno się przeznaczyć przynajmniej po godzinie.  

Określenie celów krótkoterminowych

Po przedyskutowaniu z ofiarą głównych problemów, potrzeb i strategii  
radzenia sobie z nimi, doradca powinien określić z ofiarą cele krótkotermi-
nowe, które mają jej pomóc w powrocie  do normalności i zintegrowaniu 
społecznym. Odpowiednie, krótkoterminowe cele to konkretne założenia 
związane z dalszą stabilizacją i powrotem do normalnego życia, które są 
możliwe do osiągnięcia w ramach dostępnego czasu (np. podczas pobytu 
ofiary w schronisku). Doradca i ofiara powinni określić konkretne cele, jak 
również ramy czasowe, w których cele te powinny zostać osiągnięte. 
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Uruchamianie środków

Po tym, kiedy już najważniejsze i najbardziej niepokojące problemy oraz 
krótkoterminowe cele zostały określone, a także ustalone konstruktywne 
sposoby radzenia sobie ze stresem, doradca powinien sformułować zakres 
pomocy odpowiedni dla pokrzywdzonego, by zdołał on osiągnąć te cele  
i powrócić do normalnego życia. Taka pomoc może między innymi obejmo-
wać: opiekę medyczną, pomoc prawną, mediacje rodzinne, kształcenie  
zawodowe, pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz inne usługi rehabilitacyjne 
lub reintegracyjne. Doradca powinien omówić możliwości pomocy ofierze  
i ustalić jej lub jego zainteresowanie dostępem do zalecanych usług.

Przygotowanie i planowanie

Po określeniu potrzebnych usług i kolejnych etapów pomocy, konieczne będzie 
opracowanie planu zapewnienia dostępności tych usług i wyznaczenie środ-
ków niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonych celów. Na tym etapie dorad-
ca powinien zaproponować pracownikom organizacji pomocowej, jak rów-
nież samej ofierze, zadania do realizacji, np. dla pracowników organizację 
badań lekarskich dla ofiary zaś osobie pokrzywdzonej przejrzenie informacji  
o dostępnej opiece medycznej, rozważenie ewentualnych dodatkowych  
pytań do lekarza, poddanie się badaniu lekarskiemu i postępowanie zgodnie 
z jego zaleceniami.

Charakter i liczba zadań do wykonania przekazanych doradcy lub pracownikom 
organizacji pomocowej oraz ofierze zależy od stanu, okoliczności i celów 
osoby pokrzywdzonej. W ciągu pierwszych kilku dni udzielania wsparcia 
doradca może zachęcać ofiarę do podejmowania mniejszych zadań, takich 
jak wzięcie odpowiedzialności i zajęcie się sobą w podstawowych kwe-
stiach, takich jak regularne jadanie posiłków, dostosowanie się do harmo-
nogramów i wykonywanie ćwiczeń fizycznych.

Doradztwo indywidualne 

Porady indywidualne dla ofiar składają się z relatywnie krótkiej interwencji 
ukierunkowanej na praktyczne rozwiązywanie problemów i zachowań. Celem 
doradztwa indywidualnego jest pomoc osobie w nauce lub rozwijaniu  
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umiejętności radzenia sobie i dostosowywania się do sytuacji, w której ofiara 
się znajduje, mając w perspektywie jej pełny powrót do zdrowia. 

Krótkoterminowe doradztwo nie powinno być mylone z psychoterapią. Porady 
mają charakter krótkoterminowych interwencji, mających na celu pomoc 
ofiarom handlu ludźmi z radzeniem sobie z określonymi sytuacjami życiowymi 
i podjęciem natychmiast kolejnych kroków w procesie powrotu do normal-
ności. W żadnym stopniu natomiast nie mają na celu doprowadzenia do 
reorganizacji osobowości ofiary. 

Zagadnienia, które należy uwzględnić w trakcie spotkań doradczych

Zakres i charakter kwestii, które pojawiają się podczas spotkań doradczych 
będą różnić się w zależności od stanu, doświadczeń, okoliczności, tła kulturo-
wego, wieku, płci i potrzeb ofiary handlu ludźmi. Ogólnie rzecz biorąc, będzie 
to rodzaj krótkoterminowych interwencji, które koncentrują się na najbardziej 
bezpośrednich i możliwych do sprostania potrzebach danej osoby. 

Dla większości ofiar spotkania doradztwa indywidualnego będą miały na 
celu wypracowanie strategii rozwiązywania problemów i mechanizmów  
radzenia sobie w odniesieniu do następujących kwestii, będących w polu 
bezpośredniego zainteresowania osób pokrzywdzonych:

n Przywrócenie emocjonalnej i fizycznej stabilności oraz poczucia wewnętrz-
nego spokoju;

n Bezpieczeństwo osobiste ofiary i członków jej rodziny wobec zagrożenia 
ze strony handlarzy;

n unikanie odpowiedzialności karnej i innych sankcji; 
n Współpraca z organami ścigania w postępowaniu sądowym przeciwko 

handlarzom;
n Sposób utrzymywania kontaktu z członkami rodziny i powrót do społecz-

ności i do rodziny;
n Prawdopodobna reakcja rodziny i członków społeczności na nieobecność 

i ewentualny powrót ofiary handlu ludźmi;
n Określenie ram czasowych niezbędnych do skompletowania dokumentów 

administracyjnych i odpowiednich działań prawnych; 
n Gdzie i z kim zamieszkać;
n Metody wsparcia finansowego i utrzymania.
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Możliwe rozwiązania każdej z tych kwestii będzie zależeć od konkretnego 
przypadku, okoliczności, w jakich znajduje się ofiara i dostępnych zasobów. 
Szczegółowe kwestie z zakresu pomocy w wielu wyżej wymienionych obsza-
rach zostały opisane w odpowiednich rozdziałach podręcznika. Jednakże,  
podchodząc do każdego z tych problemów, należy mieć na uwadze nastę-
pujące zasady:

Zasady udzielania porad 

Ofiary powinny otrzymać pomoc i wsparcie, by:

n Zbudować lub przywrócić własną kompetencję, mechanizmy radzenia 
sobie i umiejętność podejmowania decyzji;

n Rozwijać własne zasoby celem odkrycia potencjału rozwoju osobistego;
n Sformułować praktyczne rozwiązania, dostosowane do indywidualnych 

potrzeb i okoliczności.

Porady dla dzieci powinny brać pod uwagę język, kulturę i poziom rozwoju 
dzieci, których dotyczą.

Rola pomocnika/doradcy

eksperci pomocy społecznej polecają podejście nadające osobie, która 
otrzymuje pomoc, specjalne znaczenie i sprawiające, że jest ona postrzegana 
jako „osoba o potencjale i możliwościach, a nie jako nośnik czy źródło  
patologii”10. Podejście to ma swoje źródło w przekonaniu, że to odbiorca 
pomocy najlepiej rozumie swoje problemy i w związku z tym jest najlepszą 
osobą do opracowania i wdrożenia planu ich rozwiązania. Z tego punktu 
widzenia udzielający pomocy powinien koncentrować się na wsparciu osoby 
potrzebującej pomocy w celu odbudowy jej poczucia własnej wartości  
i pewności siebie, aby była ona w stanie, opierając się na własnych zaso-
bach, pomóc samej sobie i przekonać się, że ma kontrolę nad swoim  
życiem i że jest zdolna do podejmowania własnych decyzji11. 

Rolą pomocnika jest zatem wspieranie beneficjenta w tworzeniu i wdrażaniu 
planu, który pomoże określić i rozwiązać problemy oraz wyrazić i osiągnąć 
cele. W procesie pomocy najważniejsze jest promowanie samopomocy/
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rozwoju takich umiejętności, jak radzenie sobie i rozwiązywanie własnych 
problemów poprzez wykorzystanie własnych zasobów wewnętrznych  
i siły12. Wobec ofiar pomocnicy pełnią rolę osób umożliwiających działanie, 
pośredników/obrońców i nauczycieli. 

n Jako osoba umożliwiająca działanie, pomocnik wspiera podopiecznego  
w określeniu potrzeb, zdefiniowaniu celów, rozpoznaniu jego mocnych 
stron i pomaga w poszukiwaniu rozwiązań problemów i sposobów osią-
gnięcia swoich założeń. 

n Jako pośrednik/obrońca, pomocnik pomaga w określaniu dostępnych 
zasobów osoby, która otrzymuje pomoc, pomaga w ich ocenie oraz  
ułatwia kontakt lub przekazanie do innych źródeł wsparcia.

n Jako nauczyciel, pomocnik rozwija umiejętności i bazę informacyjną  
podopiecznego tak, że jest on w stanie lepiej podejmować świadome 
decyzje, rozwiązywać swoje problemy i osiągać cele13. 

Pomocnicy powinni zawsze pamiętać, że związek polegający na wspieraniu 
różni się od więzi osobistych, że jest to zawodowa relacja i powinna ona 
mieć jasne kierunki i cele. W ten sposób cele podopiecznego zostają wyja-
śnione, wyzwania i mocne strony są bardziej widoczne, a modele zachowań 
tego, kto otrzymuje pomoc i pracownika socjalnego stają się bardziej  
oczywiste14. Takie podejście do relacji opartej na wspieraniu nie jest typem 
uczuciowej więzi, jak np. miłość, ale ma formę chłodnej relacji. Co nie jest 
sprzeczne z tym, że udzielający pomocy powinien wykazać empatię, ciepło 
i szczere podejście do podopiecznego15. 

3.2.3.3 Pomoc finansowa 

Istnieje kilka rodzajów pomocy finansowej, dostępnych dla ofiar w procesie 
reintegracji. Zależą one od programów organizacji zaangażowanej w powrót 
i reintegrację ofiary. Jeżeli pomoc finansowa jest dostępna, ważne jest, aby 
wyjaśnić osobie nią zainteresowanej różnice między poszczególnymi typami 
grantów, do których jest ona uprawniona oraz ich dokładny cel. 

Wiele rodzajów pomocy gotówkowej może ułatwić reintegrację. Oto kilka 
przykładów:
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n Dotacje na start;
n Dotacje rodzinne i z przeznaczeniem dla osób znajdujących się na  

utrzymaniu beneficjenta.

Dotacje na start

środki pieniężne udzielane na start są przekazywane w kraju, w którym 
ofiara reintegruje się i mają na celu wsparcie tego procesu. Doświadczenie 
pokazuje, że różnice w ilości środków finansowych udzielanych na start 
przyczyniają się do powstania konfliktów pomiędzy ofiarami powracającymi 
z różnych krajów, lub gdy środki te są przydzielane w ramach różnych  
programów, co utrudnia efektywne przeprowadzenie reintegracji w kraju 
pochodzenia. Mimo, że kwoty te muszą różnić się w zależności od kraju, ze 
względu na różne koszty życia, aby uniknąć oskarżeń o preferencyjnie  
traktowanie wybranych grup, dobrze jest wszystkim ofiarom otrzymującym 
wsparcie w ramach jednej organizacji w danym kraju zapewnić taką samą 
wysokość tych świadczeń  

Dotacja udzielana na start ma na celu ułatwienie skutecznej i godnej  
reintegracji i powrotu do społeczeństwa, i przeznaczona jest na pokrycie 
podstawowych kosztów, takich jak mieszkanie, jedzenie, ubrania i inne 
przedmioty niezbędne w początkowym okresie wynoszącym zazwyczaj od 
30 do 90 dni od jej przekazania. Często możliwe jest zapewnienie wypłat 
dotacji na start w kilku ratach, np. po jednej na początku każdego z pierw-
szych trzech miesięcy, licząc od momentu powrotu do kraju pochodzenia 
lub innego kraju, w którym ofiara zdecydowała się osiedlić. Wysokość dotacji 
na start, określana przez organizację odpowiedzialną za proces reintegracji 
w kraju przyjmującym, powinna odzwierciedlać rzeczywistość gospodarczą 
danego kraju.

Dotacje rodzinne i z przeznaczeniem dla osób znajdujących się na utrzymaniu 
beneficjenta

Rodzina lub osoby znajdujące się na utrzymaniu osoby, której udzielana 
jest pomoc, mogą uzyskać wsparcie za pośrednictwem organizacji udziela-
jącej pomocy w kraju przyjmującym. środki te są określane indywidualnie dla 
każdego przypadku, który takiej pomocy wymaga, na przykład, jeśli wspierana 
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ofiara ma chorych rodziców lub znajdują się oni na jej utrzymaniu, jeśli  
posiada ona nowo narodzone dziecko albo jest w ciąży i nie może pracować 
itp. Również i w tym przypadku wysokość dotacji powinna być określana 
indywidualnie przez organizację przyjmującą, przy czym powinna ona zwrócić 
uwagę na to, aby unikać długoterminowej zależności osoby pokrzywdzonej 
od otrzymywanego wsparcia. Możliwość otrzymania tego typu świadczenia 
powinna być bezpośrednio związana ze skuteczną realizacją wcześniej oce-
nionego i zaproponowanego planu reintegracji. 

3.2.3.4 Pomoc prawna

Można wyróżnić dwa zakresy pomocy prawnej:

n co do postępowania karnego; 
n co do postępowania cywilnego.

Po podjęciu odpowiednich działań mających na celu zaspokojenie najpilniej-
szych potrzeb ofiary, w następnej kolejności należy przekazać jej informacje 
o możliwościach prawnych w zakresie postępowań cywilnych i karnych. 
Osoby pokrzywdzone muszą zostać poinformowane o możliwościach współ-
pracy z organami ścigania, możliwości występowania w charakterze świadka 
w postępowaniu karnym, o dostępnych opcjach prawnych mających na celu 
ochronę ofiar, jeżeli zdecydują się one występować w charakterze świadków 
oraz o możliwości wniesienia pozwu cywilnego przeciwko handlarzom  
w celu odzyskania zagarniętego majątku i uzyskania odszkodowań za szkody 
i wyrządzone krzywdy. Więcej informacji na temat możliwości prawnych 
ofiar znajduje się w rozdziale 6, sekcja 6.5. 

Ofiary często nie są świadome swoich praw, dlatego ważne jest, aby przekazać 
im informacje o dostępnych opcjach prawnych oraz ocenić ich szanse na 
sukces, jak również związane z tym ryzyko. Właściwa i terminowa pomoc 
prawna wpływa na zmniejszenie lęku ofiary i może pomóc w podjęciu świa-
domej decyzji dotyczącej rozpoczęcia współpracy z organami ścigania lub 
zeznawania w sądzie. Pokrzywdzony powinien być w pełni poinformowany  
o możliwych konsekwencjach wszystkich opcji w celu sformułowania jasnej 
decyzji odnośnie preferowanego rodzaju udzielanej mu pomocy prawnej. 
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Ofiary, które zdecydowały się zeznawać przeciwko handlarzom mogą  
potrzebować dodatkowego doradztwa i wsparcia przed i po złożeniu  
zeznań. Organizacja pomocowa może zorganizować specjalne spotkania 
doradcze poświęcone tym problemom. 

Pomoc w postępowaniu cywilnym 

Ofiary handlu ludźmi mogą być uprawnione do wniesienia oskarżeń cywil-
nych przeciwko handlarzom w celu zadośćuczynienia za powstałe urazy czy 
szkody oraz odzyskania utraconego majątku. Zazwyczaj istnieje taka możli-
wość, aby łączyć oskarżenia cywilne z postępowaniem karnym. Ofiara może 
mieć również inne problemy, które wymagają pomocy prawnej, takie jak 
rozwód, opieka nad dziećmi, spory majątkowe itp., które nie są bezpośred-
nio związane z procederem handlu ludźmi i osobami handlarzy. 

W sprawach cywilnych pomoc prawna może obejmować:

n Pomoc w sprawie rozwodowej
n Odzyskanie paszportu i/lub innych dokumentów tożsamości 
n Odzyskiwanie mienia
n Roszczenia majątkowe 
n Sprawy spadkowe 
n Prawa rodzicielskie
n Odszkodowanie z tytułu utraty mienia i uszkodzenia ciała 

3.2.3.5 Pomoc w powrocie do szkoły/systemu kształcenia 

Czasami ofiary handlu ludźmi nie posiadają pełnego wykształcenia, co  
dodatkowo zmniejsza ich szanse na znalezienie pracy. Pomoc tego typu 
osobom w ukończeniu przerwanej edukacji powinna być w miarę możliwości 
uznana za priorytet. We współpracy z instytucjami publicznymi, przyjmująca 
organizacja pomocowa może ułatwić ponowne włączenie ofiar do systemu 
edukacji i/lub zapewnić wsparcie finansowe w ich edukacji. 

We wszelkich planach edukacyjnych uznanych za niezbędne w procesie  
reintegracji powinno się wybierać placówki oświatowe położone w obrębie 
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miejsca zamieszkania ofiary. Często konieczne jest uzupełnienie wsparcia 
edukacyjnego dodatkami mieszkaniowymi. Jeśli brak jest odpowiednich 
ośrodków kształcenia w pobliżu miejsca zamieszkania, również możliwość 
tymczasowej relokacji ofiary powinna być brana pod uwagę. 

Kształcenie wyższe

Ze względu na wysokie koszty, organizacje pomocowe zazwyczaj nie prze-
znaczają funduszy na kształcenie uniwersyteckie. Jednak zdarzały się przy-
padki, gdy takie wsparcie zostało udzielone w momencie, gdy były na to 
środki i gdy ofiary potrzebowały zaliczyć tylko kilka przedmiotów, aby dokoń-
czyć przerwaną naukę lub gdy pracodawca zgodził się zatrudnić ofiarę pod 
warunkiem ukończenia studiów wyższych. Osoby, które chcą ukończyć 
uczelnię wyższą, mogą być ocenione przez organizację pomocową w celu 
ustalenia, czy byłoby to zgodne z ich planem reintegracyjnym. Dobrzy  
kandydaci na studia powinni być w stanie wykazać się pewnym poziomem 
niezależności, możliwości oraz potencjałem umożliwiającym ukończenie 
studiów i zapewnienie sobie pracy. 

Szkoła/technikum

W przypadku wielu ofiar ocena możliwości reintegracji wskazuje, że podję-
cie edukacji lub kształcenia zawodowego będzie odpowiednią ścieżką 
kariery dla zainteresowanej osoby. Jeżeli organizacja pomocowa nie jest 
w stanie sfinansować takiego wsparcia bezpośrednio, może rozważyć  
poszukiwanie innych sposobów zapewnienia środków na ten cel. Organizacje 
te mogą skontaktować się z odpowiednim organem administracji publicz-
nej – takim jak urząd pracy lub ministerstwo edukacji - jak również z innymi 
organizacjami pozarządowymi i organizacjami międzynarodowymi tak, aby 
uzyskać informacje o innych dostępnych programach, które mogłyby zostać 
ujęte w ofercie pomocy dostępnej dla beneficjentów. 

Zajęcia uzupełniające

Zajęcia uzupełniające są szczególnie przydatne, a nawet niezbędne w sku-
tecznym procesie reintegracji małoletnich ofiar handlu ludźmi ze względu 
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na fakt, że często mają one długie przerwy w edukacji spowodowane sytu-
acją, w jakiej znajdowały się do tej pory. Zastosowanie takiego rozwiązania 
powinno im pomóc w uzupełnieniu zaległości i mieć priorytet w przypadku 
małoletnich. Niniejsze rozwiązanie należy również wziąć pod uwagę przy 
pomocy w ponownym włączaniu ofiar do systemu szkolnego. 

3.2.3.6 Kształcenie zawodowe

Organizacje pomocowe powinny pomagać ofiarom w ustanowieniu reali-
stycznych celów dotyczących pracy zawodowej, proporcjonalnych do ich 
zdolności, umiejętności, poziomu wykształcenia i możliwości zatrudnienia 
w regionie. Wszystkie wysiłki powinny zmierzać w kierunku zapewnienia 
szkolenia zawodowego, które jest niezbędne w realizacji takich celów. 
Kształcenie zawodowe jest ważnym elementem, który należy uwzględnić  
w procesie reintegracji, ponieważ pomaga zapewnić stabilność społeczną 
integracji ofiar handlu ludźmi poprzez wzrost ich szans na pracę zarobkową 
oraz zwiększenie pewności siebie i życiowych umiejętności. 

Kształcenie zawodowe powinno być dobrowolne i uczyć umiejętności niezbęd-
nych do znalezienia pracy. Powinno być oferowane indywidualnie, zgodnie  
z kompleksową oceną możliwości reintegracyjnych. Kształcenie zawodowe 
jest często proponowane we współpracy lub bezpośrednio przez organiza-
cje pozarządowe, instytucje edukacyjne, organizacje charytatywne, grupy 
religijne lub partnerów rządowych. Organizacje pomocowe powinny szukać 
dostępnych zasobów na zewnątrz i powinny starać się zapewnić, aby 
szkolenie spełniało wymagania określone przez ofiarę w pierwotnej wersji 
planu reintegracyjnego oraz było użyteczne w lokalnych warunkach. 

3.2.3.7 Mikroprzedsiębiorstwa i działalność zarobkowa 

Bezpośrednio po powrocie do domu dorosłe ofiary handlu ludźmi napotykają 
na trudności finansowe, zazwyczaj z powodu ciężkich warunków gospodar-
czych w kraju i/lub z braku zawodowych i praktycznych umiejętności, co 
może z kolei wynikać z depresji lub innych problemów psychologicznych. 
Mogą to być również problemy wynikające z napiętnowania społecznego  
z powodu zbrodni, których stały się ofiarami. Trudności te zwiększają ryzyko 
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stania się ponownie ofiarą handlu ludźmi, ponieważ po powrocie osoby te 
muszą borykać się dokładnie z tymi samymi problemami, które popchnęły 
je do opuszczenia miejsca zamieszkania. 

Działalność zarobkowa oraz dotacje na tworzenie mikroprzedsiębiorstw 
mogą być skutecznym sposobem zwiększenia niezależności i samodzielności 
ofiar. Mała działalność gospodarcza może im pomóc poprzez wzmocnienie 
poczucia pewności siebie i samodzielności oraz podnieść dochody rodziny. 
Skuteczne projekty generowania przychodów powinny stanowić część lub 
być wspierane przez inne komponenty programów ochrony i reintegracji, 
takie jak pomoc psychologiczna i kształcenie zawodowe. 

Grupa ekspertów, składająca się zwykle z pracowników organizacji zajmu-
jącej się reintegracją i innych istotnych dostawców pomocy, powinna rozpa-
trzyć kandydatury osób nadających się na przedsiębiorców, biorąc pod 
uwagę ich wcześniejsze doświadczenie zawodowe, poziom wykształcenia 
oraz umiejętności niezbędne dla sprostania zarządzaniem mikroprzedsię-
biorstwem. Jak zawsze, powinna być przeprowadzona osobowa i sytuacyjna 
ocena ofiary pod względem dostosowania jej umiejętności do możliwości 
lokalnego rynku pracy. 

Uwaga: Nie wszystkie ofiary handlu ludźmi mają predyspozycje do stania 
się przedsiębiorcami. Często są one młode, niedoświadczone, brak im  
zaangażowania i zdolności do poświęceń, niezbędnych do rozpoczęcia 
własnej działalności. Należy uważać, aby nie popychać ofiary w kierunku 
rozpoczęcia własnej działalności, ponieważ ewentualna porażka może odbić 
się negatywnie na jej samoocenie i w rezultacie prowadzić do depresji.

Rozwijanie i zarządzanie programami mikroprzedsiębiorstw wymaga specja-
listycznych umiejętności i wiedzy. Zachęca się organizacje świadczące  
pomoc ofiarom do poszukiwania już istniejących i właściwie działających 
programów w kraju przyjmującym oraz do współpracy z prowadzącymi je 
organizacjami. 

Większość ofiar handlu ludźmi będzie wymagała więcej niż tylko kapitału, aby 
skutecznie rozpocząć i prowadzić własny biznes. Stąd pomoc w zakładaniu 
mikroprzedsiębiorstw zwykle następuje według standardowego modelu, 
składającego się z czterech etapów. Organizacje partnerskie mogą być 
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dostarczycielem jednego lub wszystkich niezbędnych elementów pomocy 
każdego z nich:

n Szkolenie z pisania biznes-planu;
n Szkolenie z zarządzania mikroprzedsiębiorstwem i pozyskiwania przychodów; 
n Dostęp do dotacji rzeczowych;
n ewaluacja.

Programy związane z mikroprzedsiębiorstwami mogą być również uzupełniane 
o staże lub programy praktyk zawodowych. Połączenie praktyk z programem 
pozyskiwania przychodów może zrekompensować brak doświadczenia. 

3.2.3.8 Zatrudnienie, subsydia płacowe oraz programy praktyk 
zawodowych 

Ofiary powracające do swojego środowiska często potrzebują mocnego 
wsparcia w znalezieniu i utrzymaniu pracy. Zazwyczaj wracają do krajów  
o ograniczonych możliwościach zatrudnienia i o niskim poziomie wynagro-
dzeń, co prawdopodobnie stanowiło również powód, dla którego padły ofiarą 
handlu ludźmi. Wiele osób pokrzywdzonych ma również niewielkie doświad-
czenie w poszukiwaniu pracy, w skutecznym prezentowaniu się pracodawcy 
czy też w trzymaniu się wyznaczonych terminów. Wsparcie i doradztwo mogą 
być konieczne nie tylko po to, aby pomóc ofiarom znaleźć dobrze płatne sta-
nowiska, ale również dla zbudowania dobrych relacji z pracodawcą i kolegami 
oraz utrzymania posady. W celu późniejszego wykorzystania warto sporzą-
dzić listę potencjalnych pracodawców, a odpowiednie instytucje państwowe 
poprosić o pomoc w znalezieniu i kontakcie z potencjalnymi pracodawcami. 

Instytucje publiczne i firmy są często niechętne zatrudnianiu nieprzeszkolo-
nych, powracających osób lub finansowaniu im szkoleń. W takich przypad-
kach programy praktyk zawodowych i subsydiów płacowych mogą stanowić 
alternatywę i wpłynąć pozytywnie na proces reintegracji. Jeżeli to możliwe, 
organizacja pomocowa może dotować płace dla wybranych beneficjentów 
przez pierwszych kilka miesięcy ich pracy w firmach, gdzie mają oni możli-
wość zdobyć przydatne doświadczenie. alternatywnie, udostępniony może 
zostać sprzęt potrzebny do pracy w określonej firmie. W ten sposób organi-
zacja pomocowa wspiera pracodawców, oferując im środki finansowe  
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i sprzęt w zamian za zatrudnienie ofiar handlu ludźmi, pomagając w ten 
sposób zapewnić ofiarom pomyślną reintegrację społeczną i osiągnięcie 
samodzielności. 

W sytuacjach, kiedy uzgodniona została pełna wypłata lub częściowe  
subsydiowanie wynagrodzeń ofiary przez pewien okres, oczekiwane jest, że 
pracodawca zatrudni później daną osobę. ale nawet jeżeli to nie nastąpi, 
aplikant skorzysta z niezbędnego szkolenia i nabierze doświadczenia, co 
ułatwi mu szukanie i znalezienie zatrudnienia w innym miejscu. Należy jednak 
pamiętać, aby organizacja pomocowa nie przyczyniała się do tworzenia zależ-
ności ofiar poprzez subsydiowanie ich wynagrodzeń, a raczej zachęcała je do 
bycia niezależnymi i samodzielnymi. Należy dołożyć wszelkich starań, aby 
osoba pokrzywdzona nie stała się zależna od otrzymywanej pomocy. 

Subsydia płacowe nie powinny przekraczać wynagrodzenia rynkowego dla 
danego stanowiska. Dopłaty do wynagrodzeń nie są przeznaczone dla 
zwiększenia dochodów ofiar. Ich celem jest zachęcenie pracodawcy do  
zatrudnienia ofiary, umożliwiając mu ponoszenie niższych kosztów zatrud-
nienia niż normalnie lub zapewniając bezpłatny staż dla pokrzywdzonego 
przez ograniczony czas. W momencie, gdy ofiara okaże się wiarygodnym 
pracownikiem, powinna być opłacana w całości przez pracodawcę. Płace 
wyższe niż rynkowe zwiększyłyby jedynie zależność od dopłat do  
wynagrodzeń lub spowodowałyby rozczarowanie, gdy wynagrodzenie ofiary 
zostałoby później obniżone przez pracodawcę. Jeśli wynagrodzenie nie  
pokrywa niezbędnych bieżących wydatków osoby, należy poszukać innych 
możliwości zatrudnienia. 

Ostrzeżenie o prywatności i bezpieczeństwie 

Konieczne jest przestrzeganie prawa do prywatności ofiar. Pracodawcy lub  
potencjalni pracodawcy nie powinni być informowani o doświadczeniach ofiar 
związanych z handlem ludźmi lub o innych aspektach ich przeszłości, jeśli nie 
jest to istotne z punktu widzenia proponowanego zatrudnienia. Stanowiłoby to 
nie tylko naruszenie prywatności ofiar, ale również zwiększałoby ryzyko związane 
z ich bezpieczeństwem. 



107107

ROZDZIaŁ 3 PRZeKaZyWaNIe OfIaR I POMOC ReINTeGRaCyJNa

3.2.3.9 Mieszkanie i zakwaterowanie

W przypadku krajów pochodzenia, w których znajdują się schroniska  
i ośrodki rehabilitacji dla dorosłych ofiar handlu ludźmi, powszechną prak-
tyką jest, że ofiary mieszkają tam w początkowym okresie po swoim powrocie. 
Jeżeli nie są one w stanie same się utrzymać, nie mogą lub nie chcą wrócić 
do swoich rodzin i nie mają stałego miejsca zamieszkania, organizacje 
przyjmujące powinny pomóc im w funkcjonowaniu w schronisku lub domu 
tymczasowego pobytu. aby zidentyfikować takie ośrodki trzeba zawrzeć 
umowy o współpracy z organizacjami pozarządowymi i władzami odpowie-
dzialnymi za kwestie socjalne. Ofiary zwykle pozostają w tych miejscach 
bezpłatnie przez kilka miesięcy, kończą kształcenie zawodowe, poszukują 
pracy, w wielu przypadkach ją znajdują i stają się niezależne. Ponadto,  
w celu wsparcia planu reintegracyjnego i innych celów, jak na przykład 
kształcenia zawodowego oraz zależnie od przypadku, może zajść koniecz-
ność wypłaty dodatku mieszkaniowego. 

Mimo, że ośrodki rehabilitacyjne mogą być bezpiecznym miejscem zakwa-
terowania, nie jest to główny cel działania tych obiektów, przede wszystkim 
przystosowanych do zapewniania złożonej i kompleksowej opieki medycznej. 
Kiedy podstawowe potrzeby związane ze zdrowiem zostaną zaspokojone, 
ofiary winny powrócić do regionu kraju, z którego pochodzą. Jeśli jednak 
zaistnieją potrzeby zdrowotne wymagające długotrwałej opieki i leczenia, to 
powinny być one kontaktowane ze schroniskami i ośrodkami tymczasowego 
pobytu, które będą w stanie zapewnić im zakwaterowanie na dłuższy czas. 

Dodatki mieszkaniowe są alternatywą dla schronisk, wspierają również 
zrównoważony proces reintegracji i normalizacji życia. Jak najszybsza, pełna 
integracja społeczna ofiary powinna być wspierana przez organizację  
pomocową. W związku z tym niewielki dodatek mieszkaniowy, na przykład 
dopłata do czynszu przez pewien ograniczony czas, jest często korzystniej-
szy niż przebywanie w schronisku, co może uzależniać i zaprzepaszczać 
pomyślną reintegrację.  

W każdym indywidualnym przypadku i w sytuacjach, gdy istnieje zagrożenie 
dla bezpieczeństwa ofiar, powinny być im udostępniane mieszkania zastępcze. 
(uwaga: zalecenia dotyczące zarządzania schroniskiem znajdują się w roz-
dziale 4 niniejszego podręcznika) 
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3.2.4 WSPARCIE REINTEGRACJI MAŁOLETNICH 

Po powrocie do domu ofiary handlu ludźmi (zwłaszcza małoletnie) mogą 
borykać się z poważnymi problemami zdrowotnymi i trudnościami finanso-
wymi spowodowanymi ciężkimi warunkami gospodarczymi, brakiem zawo-
dowych i praktycznych umiejętności, depresją, innymi problemami natury 
psychologicznej i społeczną stygmatyzacją. 

Zdecydowana większość dzieci zgłaszających się o pomoc cierpi z powodu 
wielu rodzajów psychologicznych i fizycznych urazów, które, będąc bardzo 
złożonymi, wymagają rozpoznania i terapii. Wsparcie reintegracyjne może 
zostać małoletniemu udzielone wówczas, gdy, niezależnie od swego statusu, 
wyraża on chęć lub świadomie zgadza się z zaleceniem opiekuna prawnego 
w kwestii otrzymania takiego bezpośredniego lub pośredniego wsparcia, 
dostarczanego przez partnerskie organizacje pozarządowe lub przez orga-
nizację przyjmującą. Trzeba też pamiętać, że zła sytuacja ekonomiczna  
rodziny negatywnie wpływa na szanse procesu reintegracji osoby małolet-
niej. stąd może okazać się konieczne udzielenie pomocy, w tym wsparcia 
finansowego i doradztwa, nie tylko małoletnim ofiarom, ale i ich rodzinom. 

Zanim osoby pokrzywdzone otrzymają wsparcie reintegracyjne w kraju  
pochodzenia, spełnione muszą zostać następujące warunki16:

n Najlepszy interes dziecka określony w Konwencji o prawach dziecka, 
zwykle znajdujący odzwierciedlenie w lokalnych przepisach lub polityce/
praktykach, musi być brany pod uwagę przez wszystkich zaangażowa-
nych w trakcie całego procesu wsparcia; 

n Zgoda opiekuna prawnego; 
n Dostateczna informacja i porady dla dziecka i/lub opiekuna.

Organizacja pomocowa powinna ściśle współpracować oraz korzystać z do-
radztwa odpowiednio wyspecjalizowanych organizacji, takich jak uNICef 
lub specjalistycznych organizacji pozarządowych oraz właściwych organów 
państwowych zajmujących się wspieraniem powrotów małoletnich. Zależ-
nie od ustawodawstwa danego kraju, dziecko powinno w razie potrzeby  
znaleźć się pod ochroną państwowych programów pomocy socjalnej. (Więcej 
informacji odnośnie udzielania pomocy małoletnim można znaleźć w roz-
dziale 5, sekcja 5.6.)
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3.2.5 BEZPIECZEŃSTWO OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROCESEM 
REINTEGRACJI

Ryzyko niebezpieczeństwa oraz zagrożenie bezpośrednimi lub pośrednimi 
interakcjami z elementami przestępczymi, wpisane jest w istotę zwalczania 
handlu ludźmi. W związku z tym w trakcie reintegracji należy podejmować 
odpowiednie środki zaradcze. Organizacje pomocowe powinny stale obser-
wować wszelkie zmiany sytuacji zgłaszane przez pracowników, ofiary lub 
organizacje partnerskie i dostosowywać ocenę zabezpieczeń. Organizacja 
przyjmująca powinna ściśle współpracować z lokalną policją i/lub innymi part-
nerami, którym można ufać w ochronie ofiar i personelu w trakcie reintegracji. 

Zalecane środki bezpieczeństwa i praktyki przedstawione w niniejszym 
podręczniku powinny w miarę potrzeb służyć zapobieganiu i przeciwdziałaniu 
zagrożeniom bezpieczeństwa. Dla wzmocnienia bezpieczeństwa operacyjnego 
procesu reintegracji powinno się częściej oceniać ryzyko i wprowadzać  
dodatkowe, tymczasowe środki ochrony oraz sesje szkoleniowe (dodatkowe 
informacje w rozdziale 1).

3.2.6 MONITOROWANIE REINTEGRACJI

Po powrocie do kraju pochodzenia należy podtrzymywać regularne kontakty 
z ofiarami, ze względów bezpieczeństwa, jak i dla monitorowania skutecz-
ności procesu reintegracji.

Przeszkolone organizacje partnerskie pracujące w pobliżu miejsca zamiesz-
kania ofiary mogą zapewnić im nie tylko bezpośrednie wsparcie, lecz także 
przygotować i wdrożyć plan reintegracji oraz przeprowadzić ocenę jego  
implementacji. Monitorowanie procesu reintegracji jest niezbędne dla  
oceny jego powodzenia

Sprawozdania z monitoringu powinny być opracowywane raz na miesiąc dla 
każdej z ofiar, której udzielono wsparcia, w ciągu pierwszych trzech miesięcy 
od rozpoczęcia procesu reintegracji. Później powinny zostać opracowane co 
najmniej dwa dodatkowe raporty, obejmujące po trzy miesiące z pozostałego 
okresu reintegracji. Monitorowanie powinno również służyć sprawdzeniu, 
czy ofiara lub jej rodzina nie są zagrożone i/lub szykanowane (zob. przykładowy 
Raport z Monitoringu, Załącznik I niniejszego rozdziału). 
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Należy unikać monitorowania ofiar dłużej niż przez rok (z wyjątkiem osób 
małoletnich), gdyż może to je stygmatyzować i wywołać efekt przeciwny od 
zamierzonego, którym jest normalizacja sytuacji i skuteczny proces reinte-
gracji. W przypadku małoletnich uNICef zaleca monitorowanie do momentu 
osiągnięcia pełnoletniości17. 

Grupy wsparcia

Grupy wsparcia dla ofiar mogą być skutecznym narzędziem wzmacniającym  
pomyślną, długoterminową reintegrację. Członkowie grupy pomagają sobie  
nawzajem, wspierają się, ale mogą także skontaktować się z organizacją  
pomocową, jeśli potrzebne jest dodatkowe wsparcie z jej strony lub pojawiają 
się problemy.

3.2.7 EWALUACJA

Organizacja pomocowa powinna w sposób ciągły sprawdzać, oceniać  
i w miarę potrzeby dostosowywać oferowane wsparcie reintegracyjne oraz 
związane z nim procedury. Następujące metody ewaluacji mogą okazać się 
przydatne:

n ewaluacja przez ofiarę
n autoewaluacja
n ewaluacja zewnętrzna
n ewaluacja przez grantodawców
n ewaluacja w ramach monitorowania Krajowego Planu Działania

3.2.7.1 Ewaluacja przez ofiarę

Reakcja beneficjentów na wsparcie reintegracyjne może być użyteczną 
wskazówką odnośnie mocnych i słabych stron projektu, a także pomocą  
w sprawdzeniu, czy wszystkie medyczne, psychologiczne, finansowe, spo-
łeczne i prawne potrzeby ofiar są spełnione. Być może przy okazji kolejnych 
projektów trzeba będzie wziąć pod uwagę dodatkowe potrzeby osób  
pokrzywdzonych. 

Organizacje pomocowe mogą opracować formularz oceny, który powinien 
być wypełniany anonimowo (jeśli to możliwe) przez każdą ofiarę korzystającą 
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ze wsparcia. Powinien on obejmować wszystkie etapy procesu reintegracji, 
takie jak otrzymana pomoc w kraju przyjmującym, pomoc w trakcie wyjazdu 
i przyjazdu, pomoc medyczna i psychologiczna, finansowe wsparcie reinte-
gracji, programy zawodowe i szkolenia, pomoc prawna oraz, stosownie do 
potrzeb, inne formy pomocy. 

3.2.7.2 Autoewaluacja

Ciągła samoocena przez organizację udzielającą pomocy zapewnia monito-
rowanie mocnych i słabych stron reintegracji i pozwala uzupełnić wiedzę 
instytucjonalną organizacji odnośnie najlepszych metod planowania przy-
szłych działań reintegracyjnych.

3.2.7.3 Ewaluacja zewnętrzna

W celu uzyskania obiektywnej oceny własnych procedur reintegracyjnych, 
organizacja pomocowa może sięgnąć po pomoc zewnętrznych agencji, dla 
oceny i przygotowania sprawozdania o mocnych i słabych stronach prowa-
dzonych przez organizację programów oraz opracowania rekomendacji  
niezbędnych ulepszeń.

Przypisy

1 Długoterminowa pomoc reintegracyjna jest ciągle niedoskonała. Długookresowe 
monitorowanie postępów ofiar może być trudne, ponieważ ofiary, zaczynają żyć 
swoim życiem i z czasem tracą kontakt z dostawcami pomocy. Niewiele też 
wiadomo na temat najlepszych praktyk długotrwałej reintegracji, dlatego 
pozostaje to poza zakresem zainteresowania niniejszego podręcznika.

2 Komitet Praw Dziecka, Komentarz Ogólny Nr 6, CRC/GC/2005/6, 1 września 
2005, para. 25.

3 W kontekście ofiar zwracających się z prośbą o pomoc w powrocie do kraju 
pochodzenia lub do państwa trzeciego, termin “organizacja wysyłająca” odnosi 
się do organizacji pomagającej pokrzywdzonemu w kraju, w którym podlega on 
wstępnej identyfikacji, organizującej jego podróż i współpracującą z organizacją 
pomagającą mu po dotarciu na miejsce przeznaczenia. Termin “organizacja 
przyjmująca” odnosi się do organizacji, która wspiera ofiary od dnia przyjazdu  
i zapewnia pomoc w reintegracji lub przekazaniu do innego podmiotu, 
oferującego taką pomoc.
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4 Inne istotne dokumenty dotyczące osób małoletnich pozostawionych bez 
opieki: Guidelines for the Protection of Child Victims of Trafficking, uNICef, Ny 
2006; Statement of Good Practice, Third edition, 2004, wydane przez 
Separated Children in europe Programme; european union, Council Resolution 
of 26 June 1997 on Unaccompanied Minors Who are Nationals of Third 
Countries, oraz Guidelines for the Protection of the Rights of Children Victims 
of Trafficking in Southeastern Europe, uNICef, maj 2003.

5 Guidelines for the Protection of Child Victims of Trafficking, uNICef, Ny 2006, 
s. 25.

6 General Comment No. 31 [80], The Nature of the General legal Obligation 
Imposed on States Parties to the Covenant, adopted on 29 March 2004 
(2187th meeting), CCPR/C/21/Rev.1/add.13.

7 Komitet Praw Dziecka, Komentarz Ogólny Nr 6, CRC/GC/2005/6, 1 września 
2005, para. 27.

8 uNhCR Guidelines on International Protection on the application of article 1a 
(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of 
Refugees to victims of trafficking or persons at risk of being trafficked, hCR/
GIP/06/07, 7 kwietnia 2006.

9 uNhCR Guidelines on International Protection on the application of article 1a 
(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of 
Refugees to Victims of Trafficking or Persons at Risk of Being Trafficked, para. 
28 oraz Resettlement Handbook, uNhCR, listopad 2004, rozdział 4.1.

10 libassi and Maluccio (1986) w B. DuBois, K. K. Miley, Social Work: An 
Empowering Profession, allyn and Bacon, Needham heights, Massachusetts 
1996, s. 215.

11 Volpicelli, Understanding and Counteracting Trafficking in Persons: The Acts of 
the Seminar for Women Religious, International Organization for Migration, 
Rome, Italy 2004.

12 Ibidem.
13 B. DuBois, K. K. Miley, Social Work: An Empowering Profession, allyn and Baco, 

Needham heights, Massachusetts 1996.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Inne istotne dokumenty dotyczące małoletnich pozostawionych bez opieki: 

Statement of Good Practice, 2000, wydane przez Separated Children in 
europe Programme; european union, Council Resolution of 26 June 1997 on 
unaccompanied Minors Who are Third-Country Nationals oraz Guidelines for 
the Protection of the Rights of Children Victims of Trafficking in Southeastern 
Europe, uNICef, maj 2003.

17 Guidelines for the Protection of Child Victims of Trafficking, uNICef, Ny 2006, 
s. 30-31.
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Nazwa organizacji: 

Część 1 : Dane osobowe ofiary
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Stan cywilny:
Dzieci:
adres pocztowy:
Telefon:

Część 2: Reintegracja
1. Jak długo utrzymywany jest kontakt z ofiarą? 
2. Data ostatniego spotkania: 
3. Rodzaje pomocy udzielonej w tym okresie:

• Konsultacje
• Szkolenia
• Pomoc psychologiczna
• Opieka medyczna 
• Mediacje rodzinne
• Pomoc prawna
• edukacja
• Zakwaterowanie
• Transport
• Inne:

4. Zatrudnienie:
• Ma pracę (miejsce pracy, stanowisko)
• Osoba bezrobotna
• Student
• Inne: 

5. Czy osoba otrzymuje wynagrodzenie za pracę?
• Regularnie 
• Częściowo

6. Jakie problemy zastał/a po powrocie do domu? 
7. Czy był/a prześladowany/a i/lub zastraszany/a przez handlarzy?

• Tak 
• Nie

8. Jeżeli tak, to w jaki sposób? Kogo poproszono o pomoc?
9. Czy kontaktowały się z ofiarą organy ścigania?

• Tak 
• Nie

Załącznik I Raport z monitoringu
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10. Czy po stronie ofiary istnieje chęć współpracy z organami ścigania?
• Tak 
• Nie

11. Jakie ma plany na przyszłość? 
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Organizowanie 
miejsc 

schronienia
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Celem tego rozdziału jest dostarczenie wyczerpujących 
wskazówek przydatnych przy zakładaniu i zarządzaniu 
schroniskiem dla ofiar handlu ludźmi. Słowo “schronisko” 
jest używane w odniesieniu do szerszej grupy obiektów 
zapewniających zakwaterowanie i pomoc dla ofiar handlu 
ludźmi, takich jak ośrodki rehabilitacji, schroniska tranzy-
towe i domy tymczasowego pobytu, chyba że określono  
je inaczej. 

Jakie warunki musi spełnić dane miejsce, aby uzyskać status schroniska?

Schroniska mogą mieć różne formy; zależy to od wielu czynników, takich jak: 
dostępność środków finansowych, kwestie bezpieczeństwa, dostępność usług, 
fizyczne możliwości i zapotrzebowanie na schronienie itp. Mogą oferować schro-
nienie kilku lub wielu osobom, mieć tymczasową lokalizację a także znajdować 
się w różnych miejscach, takich jak:
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n Domy;
n Mieszkania;
n Hotele;
n Wydzielone pokoje w innych instytucjach (np. szpitalu);
n Kościoły.

Schroniska mogą być przeznaczone tylko dla ofiar handlu ludźmi lub oferować 
zakwaterowanie także osobom, które potrzebują podobnej pomocy, takim jak 
ofiary innych przestępstw (np. przemocy domowej).

Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady i propozycje 
zarządzania schroniskiem dla ofiar handlu ludźmi w kraju 
przeznaczenia, tranzytu i pochodzenia. 

4.1 Założenie schroniska

Wszystkie schroniska powinny zapewniać:

n	 Odpowiednie i bezpieczne tymczasowe środowisko życia dla ofiar handlu 
ludźmi.

n	 Odpowiednie i bezpieczne środowisko pracy dla personelu schroniska.
n	 Stabilizację ofiary, aby zapobiec dalszym krzywdom i umożliwić jej powrót do 

normalnego życia.
n	 Wielostronną i ciągłą opiekę dla ofiar przez dobrze wyszkolony, współpracujący 

i zdyscyplinowany personel.
n	 Ochronę i pomoc ofiarom w oparciu o indywidualnie dopasowany do ich  

sytuacji plan wsparcia.
n	 Efektywne zwalczanie handlu ludźmi, udzielanie pomocy ofiarom i współpra-

cę w zakresie ochrony w różnych krajach i regionach.

Organizacja zarządzająca schroniskiem powinna zadbać o to, aby działało 
ono zgodnie z prawem lokalnym. Często wymaga to rejestracji lub uzyskania 
licencji z instytucji państwowej odpowiedzialnej za organizację pomocy spo-
łecznej. Innym rozwiązaniem jest ustanowienie porozumienia o współpracy 
z rządem, regulującego kwestie zarządzania i prowadzenia schroniska.  
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W każdym przypadku, obowiązki związane z tworzeniem i/lub zarządza-
niem wyznaczonym schroniskiem dla ofiar handlu ludźmi powinny być usta-
lone na piśmie - zarówno w Porozumieniu o współpracy podpisanym z odpo-
wiednim ministerstwem lub organem władzy państwowej i z organizacjami 
partnerskimi zaangażowanymi w ochronę ofiar. formę pisemną muszą 
mieć także dokumenty rejestracyjne organizacji pomocowej, która zarzą-
dza schroniskiem. 

Przy opracowywaniu dokumentacji schroniska należy uwzględnić poniższe 
kwestie.

Podstawowe zasady współpracy

Po doborze odpowiednich partnerów należy ustalić podstawowe i szcze-
gółowe zasady współpracy z nimi:

n	 Celem jest przyczynienie się do ochrony i pomocy ofiarom handlu ludźmi 
poprzez skuteczną współpracę między partnerami.

n	 Najważniejsze jest bezpieczeństwo i ochrona ofiar handlu ludźmi.
n	 Każda pomoc udzielana ofiarom handlu ludźmi powinna być zgodna  

z międzynarodowymi standardami i wytycznymi Protokołu z Palermo  
w sprawie zwalczania handlu ludźmi; zasadami i wytycznymi w sprawie 
handlu ludźmi i praw człowieka formułowanymi przez Wysokiego Komi-
sarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka oraz z Konwencją  
o prawach dziecka.

n	 udział w programach pomocy jest dobrowolny i możliwy tylko na postawie 
świadomie wyrażonej woli ofiary.

n	 Ofiar handlu ludźmi nie należy przetrzymywać w ośrodkach zamkniętych 
dla cudzoziemców lub w zakładach karnych.

n	 Z wyjątkiem przypadków, w których bezpieczeństwo innej osoby jest zagro-
żone, organizacje nie ujawniają informacji na temat osób pokrzywdzonych 
bez ich zgody i gdy ich ujawnienie nie leży w najlepszym interesie ofiary.

Niezależnie od obszaru współpracy, pięć powyższych, podstawowych zasad 
powinno być częścią każdej umowy, dotyczącej współpracy z ministerstwami, 
władzami państwowymi, organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi. 
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Cel schroniska

Klauzula ma wskazywać na zamiar założenia/zarządzania schroniskiem dla 
ofiar handlu ludźmi. Należy ponadto określić, czy schronisko jest przeznaczo-
ne do użytku w krótkim czy w dłuższym okresie czasu. 

Grupa docelowa

Chociaż celem działania jest zapewnienie schronienia ofiarom handlu ludźmi, 
zaleca się, aby uściślić, czy wszystkie czy też niektóre kategorie ofiar mogą 
być mieszkańcami danego schroniska. Klauzula dotycząca beneficjentów 
może również określić formalne lub nieformalne mechanizmy przyjmowania 
mieszkańców do schroniska. Takie wytyczne można stosować, aby uniknąć 
problemów i nieporozumień w kwestii przyjmowania ofiar. 

Poniższa lista zawiera przykłady kategorii ofiar, które mogą stać się poten-
cjalnymi beneficjentami schroniska:

n	 Osoby, które stały się ofiarami handlu określonego typu (np. wykorzysty-
wania seksualnego, prac domowych, pracy dzieci, dzieci-żołnierzy, pracy 
w gospodarstwie rolnym);

n	 Ofiary płci żeńskiej;
n	 Ofiary płci męskiej;
n	 Dorosłe ofiary;
n	 Ofiary dorosłe z dziećmi;
n	 Ofiary niepełnoletnie;
n	 Ofiary pochodzące z danego kraju;
n	 Ofiary pochodzące z zagranicy;
n	 Ofiary pochodzące z zagranicy, chętne do powrotu do kraju pochodzenia;
n	 Ofiary pochodzące z zagranicy, starające się o zgodę na pobyt czasowy.

Zakwaterowanie małoletnich 

n	 Dzieci powinny mieć zapewnione zakwaterowanie w bezpiecznym miejscu, 
możliwie najszybciej po uznaniu ich za ofiary handlu ludźmi.

n	 Dzieci powinny zostać zakwaterowane w miejscu odpowiednim dla ich wieku 
i poziomu dojrzałości.
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n	 Dzieci powinny przebywać w miejscu zakwaterowania z innymi dziećmi,  
w podobnym wieku i tej samej płci. 

n	 Należy dołożyć wszelkich starań, aby nie rozdzielać członków rodziny (biorąc 
pod uwagę bezpieczeństwo, szczególne okoliczności i najlepszy interes dziecka). 

n	 Ofiary niepełnoletnie nie powinny być umieszczane w ośrodkach detencyjnych.
n	 Organizacje zapewniające schronienie dla osób małoletnich powinny posiadać 

stosowne uprawnienia i przestrzegać lokalnego prawa, określającego zasady 
funkcjonowania schronisk dla nieletnich. 

Więcej informacji i porad na temat pomocy dla dzieci pokrzywdzonych w proce-
derze handlu ludźmi można znaleźć w rozdziale 5, sekcja 5.6.

Zakres świadczonej pomocy 

Niniejsza klauzula powinna określać zakres pomocy świadczonej w schro-
nisku. Można w tym miejscu uwzględnić następujące środki wsparcia:

n Bezpieczne, tymczasowe zakwaterowanie;
n Posiłki;
n Pomoc medyczną;
n Pomoc i doradztwo psychologiczne; 
n Porady prawne;
n Zaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych.

W zależności od tego, czy schronisko znajduje się w kraju tranzytowym, 
przeznaczenia czy pochodzenia, klauzula ta może odnosić się do:

n Pomocy w dobrowolnym powrocie;
n Wsparcia reintegracji poprzez: 
 – edukację/pomoc w powrocie do szkoły;
 – Kształcenie zawodowe;
 – Wsparcie zatrudnienia;
 – Mediacje rodzinne.

Wydatki

Jeżeli umowa obejmuje organizacje, które są odpowiedzialne za zapewnie-
nie finansowania, klauzula ta może być użyta do określenia budżetu  
i harmonogramu wypłat uzgodnionych przez obie strony na wydatki na 
schronisko, na przykład na:
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n	 budowę schroniska;
n	 odbudowę lub remont schroniska;
n	 utrzymanie schroniska;
n	 zakup mebli i sprzętu;
n	 transport personelu i ofiar;
n	 pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, pomocy medycznej i psy-

chologicznej dla ofiar;
n	 pokrycie kosztów zaopatrzenia (wydatki planowane i nieplanowane);
n	 subwencje rządowe z przeznaczeniem na koszty wynajmu lub inne usługi.

Zapewnienie lub uzyskanie lokalu na schronisko

Jeśli celowe, klauzula ta może określać kto odpowiada za pozyskanie  
pomieszczeń, które będą przeznaczone na schronisko.

Jeśli lokalne przepisy wymagają wpisu do rejestru schronisk, klauzula ta 
może również określić stronę odpowiadającą za przeprowadzenie rejestracji.

Zatrudnianie pracowników schroniska

Można określić, kto ponosi odpowiedzialność za zatrudnienie pracowników 
schroniska i związane z tym koszty wynagrodzeń. W niektórych przypad-
kach umawiające się strony będą dzielić odpowiedzialność za zatrudnienie 
i wypłaty wynagrodzeń pracowników schroniska. Określenie liczby i opis 
stanowisk zwykle nie jest konieczne. Odpowiedzialność za szkolenia pra-
cowników, ich nadzór, środki dyscyplinarne i pomoc techniczną mogą rów-
nież być określone w niniejszej klauzuli.

Bezpieczeństwo schroniska

Klauzula ta określa osobistą lub grupową odpowiedzialność za bezpie-
czeństwo schroniska. Odpowiedzialność za zapewnienie ochrony powinna 
obejmować ochronę ofiar przybywających, mieszkających i opuszczają-
cych schronisko oraz pracowników schroniska (zob. także rozdział 1,  
sekcje 1.3 i 1.4).
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Umowy o współpracy z innymi organizacjami lub instytucjami

Klauzula określa zakres istniejących (lub planowanych) porozumień  
o świadczeniu usług lub współpracy z organami rządowymi i organizacjami 
pozarządowymi, udzielającymi pomocy ofiarom w schronisku. Zapis ten 
może również określać kryteria zawierania tego typu umów, w tym standardy 
opieki i zakres ich zgodności z obowiązującymi w schronisku normami  
i zasadami operacyjnymi.

Ubezpieczenie schroniska

Klauzula ta określa organizacje odpowiedzialne za wykupienie polisy ubez-
pieczeniowej dla schroniska oraz definiuje typy wymaganych ubezpieczeń. 

4.2 Pomieszczenia i rozkład schroniska

Najważniejsze w schronisku jest zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich jego 
mieszkańców i pracowników. Powinno ono zapewniać czyste, bezpieczne  
i wygodne warunki wewnątrz bezpiecznie i starannie zaplanowanego  
otoczenia. Wyposażenie i meble w schronisku powinny być w dobrym stanie, 
zgodne z przepisami lokalnej służby zdrowia, przeciwpożarowymi, energe-
tycznymi i budowlanymi. 

4.2.1 WYPOSAŻENIE SCHRONISKA

Dokładny wygląd schroniska będzie zależał od dostępności odpowiednich 
pomieszczeń, środków finansowych i możliwego wsparcia rzeczowego. Jednak 
większość schronisk powinna zapewniać 24-godzinny dostęp do nich oraz 
posiadać następujące pomieszczenia:

Kuchnia i jadalnia

Miejsce przyrządzania posiłków powinno być tak urządzone, by zapewniało 
bezpieczne przygotowywanie i przechowywanie żywności. Kuchnie powinny za-
wierać naczynia i urządzenia do gotowania i serwowania potraw oraz sztućce. 
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Pomieszczenia wspólne

Powinny zapewniać wystarczająco dużo miejsca dla grupy, aby umożliwić 
mieszkańcom spotykanie się i prowadzenie zajęć.

Łazienka

Toalety oraz miejsca przeznaczone do prania i mycia powinny być w dobrym 
stanie, czyste i dostępne w wystarczającej liczbie. Mieszkańcy schroniska 
powinni być odpowiedzialni za utrzymanie ich w czystości. 

Sypialnie

Mieszkańcy schroniska powinni mieć wystarczającą ilość miejsca do spania, 
swoje własne łóżko w dobrym stanie, czystą pościel oraz miejsce do prze-
chowywania odzieży i rzeczy osobistych. Mając na uwadze, że wiele ofiar 
handlu ludźmi często była zmuszana do życia w minimalnym komforcie, 
czasami nawet na podłodze wspólnie z innymi ofiarami, ważne jest, aby nie 
powielać tego środowiska w schronisku, nawet jeśli miałyby to być tylko 
krótkie okresy. W nagłych przypadkach personel może zdecydować  
o spaniu na łóżkach turystycznych lub zastosować inne, bezpieczne i wła-
ściwe rozwiązanie. Takie alternatywy powinny być jednak stosowane krótko, 
tylko do momentu, aż będzie dostępnych więcej miejsc w schronisku lub  
w innej lokalizacji.

Pokój konsultacyjny

Co najmniej jeden pokój w schronisku powinien być wydzielony na potrzeby 
przeprowadzania rozmowy z ofiarami w cztery oczy lub udzielania porad. 
Rozmowy i poradnictwo dla ofiar z reguły dotykają spraw wrażliwych i mogą 
zawierać poufne informacje, które nie powinny być słyszane przez innych 
pracowników lub mieszkańców. Dlatego wskazane jest, aby takie miejsce 
znajdowało się z dala od pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku.
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Biuro pracowników schroniska

Jeden pokój w schronisku powinien służyć jako biuro dla pracowników. Ten 
pokój może być również używany jako sypialnia lub miejsce odpoczynku dla 
pracowników, którzy nocują w schronisku.

Gabinet lekarski

W zależności od ośrodka i tego, czy pomoc medyczna jest dostępna na 
miejscu, czy w innej lokalizacji, schronisko może przeznaczyć jedno  
pomieszczenie na pokój badań medycznych. Kiedy lekarz lub pielęgniarka 
nie przebywają w gabinecie, powinien on być zamykany. Jest to szczególnie 
istotne ze względu na zabezpieczenie leków w tym pomieszczeniu. 

Każde schronisko powinno posiadać zestaw pierwszej pomocy i podręczną 
apteczkę, bez względu na to, czy znajduje się w nim gabinet lekarski, czy nie.

Pralnia i pomieszczenie przeznaczone do mycia

Pralnia i pomieszczenie przeznaczone do mycia powinny być bezpłatne  
i ogólnodostępne.

Teren rekreacyjny 

Bezpieczne miejsca odpoczynku powinny być dostępne wewnątrz i na  
zewnątrz schroniska, nawet jeśli byłyby niewielkie. 

Pomieszczenie gospodarcze

Wskazane jest, by każde schronisko miało wyznaczone pomieszczenie  
gospodarcze. Zapasy, artykuły higieny osobistej, dodatkowa odzież dla 
mieszkańców i inne przedmioty zajmują sporo miejsca, więc najlepiej jest 
przechowywać je w jednym pomieszczeniu.
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Następujące przedmioty są często potrzebne i powinny być zakupione, 
przechowywane w zamkniętym pomieszczeniu, inwentaryzowane i wydawane 
stosownie do potrzeb mieszkańców schroniska:

n	 Czyszczące środki chemiczne;
n	 środki higieny osobistej;
n	 Dodatkowa odzież i obuwie (stosownie do sezonu);
n	 Torby podróżne;
n	 Inne dobra materialne.

4.2.2 MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ SCHRONISKA 

Maksymalna pojemność schroniska (całkowita liczba mieszkańców, którzy 
mogą być w nim bezpiecznie zakwaterowani) powinna być ustalona z uwzględ-
nieniem możliwości przyjęcia dodatkowych mieszkańców. Zgodnie z przepi-
sami bezpieczeństwa, możliwościami nadzoru przez pracowników schroniska 
oraz liczbą odpowiednich miejsc noclegowych wewnątrz schroniska, określa 
się maksymalną jego pojemność. Wskazane jest, aby organizacja pomoco-
wa i personel schroniska opracowały plan awaryjny na wypadek, gdy  
w schronisku miałaby przebywać większa niż maksymalna liczba osób.  
W planie należy określić alternatywne rozwiązania zapewnienia bezpiecznego 
miejsca i usług pokrzywdzonym, którzy nie mogą znaleźć zakwaterowania  
w schronisku z powodu przekroczenia górnego limitu miejsc.

4.2.3 KONSERWACJA

Każde schronisko powinno mieć umowę o świadczenie rutynowych i awaryj-
nych konserwacji i napraw. Ze względu na poufny charakter działalności 
schroniska, jego pracownicy muszą z góry wiedzieć, z kim się skontaktować 
w celu umówienia prac konserwacyjnych i innych, podobnych usług. Schro-
nisko powinno mieć podpisane umowy z dostawcami usług, od których 
można oczekiwać przestrzegania zasad panujących w schronisku. umowy 
powinny uwzględniać przepisy dotyczące konserwacji i napraw w zakresie:

n	 Konstrukcji budynku;
n	 Instalacji (w tym wodno-kanalizacyjnych i energii elektrycznej);
n	 Mebli;
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n	 Sprzętu;
n	 Pojazdu (jeżeli jest w schronisku).

4.2.4 WARUNKI SANITARNE

Każde schronisko powinno utrzymywać standardy czystości i higieny zgodnie 
z przyjętymi w tym względzie praktykami i miejscowymi przepisami ochrony 
zdrowia. Mieszkańcy schroniska powinni współpracować i uczestniczyć  
w utrzymaniu schroniska i być odpowiedzialni za sprzątanie swoich sypialni. 
Każde schronisko powinno ustanowić i podać do informacji pracowników  
i mieszkańców listę obowiązków wraz ze wskazaniem codziennych zadań. 
Personel schroniska powinien monitorować czy standardy czystości i higieny 
są przestrzegane. W zależności od wielkości obiektu, liczby mieszkańców 
schroniska i ich składu osobowego, zatrudnienie osoby sprzątającej może 
jednak okazać się konieczne.

Poniżej podajemy przykład codziennych zadań oraz regulaminów potrzebnych 
w schronisku: 

Kuchnia, przygotowywanie żywności i jadalnia:
n	 Co najmniej dwa razy dziennie musi być dokładnie myta;
n	 Potrzebne jest zapewnienie na piśmie, że mieszkańcy mają codziennie 

prawo do trzech pożywnych, dobrze zbilansowanych posiłków lub dobrze 
zrównoważonej diety, plus dwóch przekąsek dla dzieci;

n	 ustalone muszą być godziny otwarcia i zasady funkcjonowania kuchni;
n	 Trzeba ustalić racjonalne rozwiązania dietetyczne dla mieszkańców  

wymagających specjalnej diety.

Łazienki i toalety:
n	 Muszą być dokładnie czyszczone co najmniej raz dziennie;
n	 W razie potrzeby należy ustalić harmonogram korzystania z wanny lub prysznica.

Sypialnie:
n	 Muszą być sprzątane raz dziennie;
n	 Powinny być utrzymane w czystym i schludnym stanie przez mieszkańców; 
n	 Pościel, poduszki i koce należy regularnie prać;
n	 Należy spisać zasady i procedury dotyczące bezpiecznego przechowywania 

rzeczy osobistych mieszkańców.
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Biura i miejsca wyznaczone do spotkań:
n	 Muszą być sprzątane raz dziennie.

Cały obiekt:
n	 Ma być zamiatany i odkurzany regularnie; 
n	 Powinien być wolny od dymu papierosowego.

4.2.5 GODZINY PRACY SCHRONISKA I PROCEDURY PRZYJĘĆ

Każde schronisko powinno ustanowić i przedstawić jego mieszkańcom jasne 
zasady dotyczące godzin otwarcia schroniska oraz przyjmowania nowych 
mieszkańców. Zasady te powinny zostać opracowane wspólnie i następnie 
przekazane wszystkim powiązanym instytucjom i innym organizacjom partner-
skim. Przyjęcia nowych mieszkańców do schroniska w normalnych godzinach 
pracy umożliwia zapewnienie im właściwej pomocy przez pracowników oraz 
minimalizuje zakłócenia działalności schroniska i zaburzanie planu dnia 
jego mieszkańców. 

Każde schronisko powinno ustanowić minimalny okres notyfikacji o plano-
wanym przyjeździe oraz czas potrzebny na przygotowanie do przyjęcia  
nowego mieszkańca. Czas ten musi uwzględniać czas niezbędny do założenia 
teczki z dokumentami ofiary, przeprowadzenia wstępnej oceny bezpieczeństwa, 
ustalenia kto przeprowadzi spotkanie z ofiarą i w razie potrzeby - zapewnienie 
jej dodatkowej pomocy.

Można spotkać się z naciskami, aby przyjmować ofiary również poza  
normalnymi godzinami pracy biura schroniska. Należy rozważyć wpływ, jaki 
przyjmowanie nowych mieszkańców w ciągu nocy może mieć na dotychcza-
sowych rezydentów schroniska. Należy dołożyć wszelkich starań, aby nowo 
przybyłe osoby poczuły się komfortowo, przy jednoczesnej minimalizacji  
zakłóceń dla pozostałych  mieszkańców. 

4.2.6 BEZPIECZEŃSTWO

Dla zarządzania zagrożeniami, rozpoznanymi w procesie oceny ryzyka (zob. 
rozdział 1, pkt 1.1), należy opracować i wprowadzić w życie właściwe stan-
dardy i procedury, zapewniające maksymalną ochronę ofiar i personelu 
schroniska. Należy wyodrębnić zagrożenia dla następujących obszarów: 
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n	 Schroniska;
n	 Miejsc zakwaterowania poza schroniskiem;
n	 Personelu;
n	 Odwiedzających;
n	 Mieszkańców;
n	 administracji i dokumentacji;
n	 Procedur i standardów bezpieczeństwa, w tym poufności.

Standardy i procedury bezpieczeństwa - budynek i otoczenie schroniska

Wskazówki zawarte poniżej to model „dobrych praktyk” opracowany na 
podstawie  dotychczasowych doświadczeń IOM. Oczywiście, takie czynniki 
jak dostępność pomieszczeń, możliwości finansowe i poziom rządowego 
wsparcia określą faktyczne możliwości rozwiązań w każdym przypadku. 

n	 Jeżeli jest to finansowo i praktycznie możliwe, specjalista ds. ochrony 
powinien przeprowadzić przegląd bezpieczeństwa i oceny proponowanego 
budynku. Jeśli istnieje odpowiednie porozumienie w tym obszarze można 
zwrócić się o pomoc w przeprowadzeniu takiego przeglądu przez policję. 
Jeśli finanse na to pozwolą, można zatrudnić zewnętrznego specjalistę 
ds. ochrony. 

n	 Każde schronisko powinno posiadać przeciwpożarowy plan bezpieczeń-
stwa i ewakuacji. Wszelkie działania podejmowane dla ochrony przed 
włamaniami muszą brać pod uwagę kwestię ewakuacji - dlatego każdy 
alarm lub zamek, zamontowany w drzwiach i oknach, musi mieć możli-
wość szybkiego otwarcia od wewnątrz. 

n	 W niektórych krajach obiekty mogą być narażone na ryzyko pożaru  
z powodu starej instalacji elektrycznej i konstrukcji budynku. Dlatego  
należy podjąć wszelkie wysiłki dla zmniejszenia tego ryzyka. 

Fizyczna obecność ochrony w schroniskach

Pomimo, że obecność pracownika ochrony przy wejściu i na terenie schroniska 
może być pożądana i celowa, należy wziąć pod uwagę także dwa inne czynniki:

n	 Jawna obecności strażników sprawia, że wszyscy w sąsiedztwie mają 
świadomość, że budynek pełni rolę schroniska.

n	 Obecność umundurowanych strażników może mieć negatywny psycholo-
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giczny wpływ na mieszkańców.
Jeśli obecność ochrony jest konieczna, dla schronisk działających na zasadzie 
aktywnej współpracy z agencjami rządowymi, możliwe jest zaangażowanie 
całodobowej opieki policjanta dla zabezpieczenia obiektu. Inną możliwością 
jest negocjowanie awaryjnych środków bezpieczeństwa z lokalną policją. 
Montaż alarmu antywłamaniowego lub innych systemów ostrzegawczych, 
połączonych z lokalnym posterunkiem policji, może prowadzić do natych-
miastowego reagowania policji w razie potrzeby. Czy będzie to stanowiło 
rzeczywistą korzyść, zależy od warunków lokalnych. Mimo, że fizyczna obecność 
ochrony może być korzystna, nie jest to konieczne w każdym przypadku.

Ponadto, zabezpieczenie lokalu mogą zapewniać zamiast policji prywatne 
firmy ochroniarskie. W tym przypadku, niezależnie od pytania o dostępne 
środki finansowe, należy przeprowadzić pełne postępowanie sprawdzające 
taką firmę przed zawarciem z nią umowy. 

Decyzja w sprawie złożenia wniosku lub skorzystania z usług agencji ochrony 
zależeć będzie od przewidywanego poziomu ryzyka i warunków lokalnych. 
Według najlepszych praktyk stosowania środków bezpieczeństwa niektóre 
formy obecności ochrony są zalecane.

Czasem istnieć może również możliwość przeprowadzenia pełnej oceny 
bezpieczeństwa budynku przez policję lub prywatną agencję ochroniarską.

Standardy i procedury bezpieczeństwa - zakwaterowanie poza schroniskiem

W niektórych miejscach pomoc dla ofiar handlu ludźmi może być udzielana 
także  przez osoby prywatne z lokalnej społeczności, które zapewniają osobom 
pokrzywdzonym zakwaterowanie poza schroniskiem. 

W takiej sytuacji, pracownicy będą musieli wziąć pod uwagę dodatkowe  
ryzyko z tym związane, które trzeba właściwie ocenić, zanim poweźmie się 
odpowiednie środki bezpieczeństwa. Gdy ofiara korzysta z prywatnych form 
zakwaterowania, należy rozważyć następujące kwestie:

n	 Ocenę ryzyka związanego z lokalizacją miejsca zamieszkania poza 
schroniskiem: czy jest to miejsce odpowiednie, czy lokalnie wskaźniki 
przestępczości są wysokie; czy wspierana ofiara może mieć kontakt  
z osobą lub grupą osób, które mogą stanowić dla niej zagrożenie? 
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n	 Ocenę ryzyka związanego z danym domem lub mieszkaniem: łatwość 
wejścia i wyjścia, indywidualne i zbiorowe bezpieczeństwo w okolicy;  
dogodność lokalizacji, czy osoba może uczestniczyć w spotkaniach  
medycznych, psychologicznych i innych w schronisku?

n	 środki łączności dostępne w danej lokalizacji: czy ofiara ma dostęp do 
telefonu stacjonarnego lub komórkowego, z którego mogłaby zadzwonić 
po pomoc w nagłych wypadkach?

n	 Przekazanie informacji miejscowej policji: czy można ją traktować jako 
wiarygodną i kompetentną, czy powinna być informowana o obecności  
w jej obszarze działania ofiary objętej wsparciem, a jeśli tak, to czy ofiara 
wyraża zgodę na przekazanie policji takiej informacji? 

n	 Czy inne osoby będą dzieliły zakwaterowanie z ofiarą, a jeśli tak, to czy ta 
osoba(y) nie stanowią  zagrożenia dla bezpieczeństwa ofiary?

Kwestie bezpieczeństwa określone poniżej odnoszą się do odpowiedzialności 
ofiar za ich własne bezpieczeństwo, ale mają również zastosowanie do per-
sonelu w zakresie zarządzania poufnymi dokumentami.

Standardy i procedury bezpieczeństwa - pracownicy

Dobór pracowników i zobowiązania wynikające z zatrudnienia

Pomoc i zakwaterowanie ofiar handlu ludźmi w schronisku implikuje znaczne 
ryzyko dla bezpieczeństwa fizycznego mieszkańców i pracowników. To ryzyko 
nie powinno być lekceważone, szczególnie, że może ono proporcjonalnie 
wzrastać wraz z liczbą ofiar szukających pomocy i decydujących się na 
współpracę z lokalnymi organami wymiaru sprawiedliwości. 

Ze względu na szczególny charakter pracy w schronisku, pracownicy powinni 
być zatrudniani po wnikliwej rekrutacji. Nawet jeśli osoba jest znana orga-
nizacji pomocowej, to kandydat powinien zawsze być zobowiązany do złoże-
nia formularzy zawierających szczegółowe informacje odnośnie osobistych 
doświadczeń, kwalifikacji, przeszłości zawodowej i motywacji do pracy dla 
organizacji lub w schronisku. Do wniosku należy dołączyć dodatkowe doku-
menty oraz zgodę na udział w procesie rekrutacji. 

Kandydaci powinni być informowani o szczególnym charakterze stanowi-
ska, obowiązkach i ewentualnych zagrożeniach związanych z wykonywaną 
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pracą. Przydatność posiadanych kwalifikacji powinna być rygorystycznie 
oceniana. Wszyscy pracownicy w schronisku powinni podpisać umowy  
o pracę, zobowiązujące do przestrzegania ścisłej poufności wszelkich  
informacji i materiałów, z jakimi mogą mieć kontakt w trakcie pełnienia 
obowiązków, szczególnie poufnych danych osobowych i innych informacji, 
związanych z procederem handlu ludźmi. Taki sam wymóg poufności powinien 
być stosowany wobec personelu organizacji partnerskich lub pracujących  
w schroniskach wolontariuszy.

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom

Chociaż organizacja pomocowa ma obowiązek zadbania o pracowników 
schroniska, to jednak od pracowników oczekuje się przestrzegania obowią-
zujących zasad bezpieczeństwa. 

aby zwiększyć bezpieczeństwo, IOM zaleca stosowanie się do następują-
cych procedur:

n	 Przeprowadzać regularne spotkania z pracownikami, poruszać na nich 
tematy handlu ludźmi i sytuacji w zakresie bezpieczeństwa tak, aby 
wszyscy pracownicy znali aktualną ocenę ryzyka. 

n	 Wszelkie informacje wymieniane między pracownikami powinny być ściśle 
ograniczone zgodnie z zasadą „wiedzieć tylko to, co konieczne”, czyli 
tylko to, co jest absolutnie niezbędne dla wypełniania przez nich swoich 
obowiązków.

n	 Dane osobowe lub poufne dane dotyczące handlu ludźmi nie mogą zostać 
ujawnione przez telefon osobie, której tożsamość i wiarygodność nie są 
znane pracownikom organizacji pomocowej. 

n	 W żadnym wypadku dane osobowe, adresy lub numery telefonów pra-
cowników schroniska nie mogą zostać udostępnione nikomu, kto nie 
jest członkiem personelu schroniska.

n	 Żadne dane osobowe pracowników, z wyjątkiem imion, nie mogą być 
przekazywane osobom zakwaterowanym w schronisku. 

n	 Pracownicy zawsze powinni zwracać baczną uwagę na swoje otoczenie. 
n	 Personel powinien zapewniać bezpieczeństwo i dobre samopoczucie 

ofiarom zakwaterowanym w schronisku.
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Podstawowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa przeprowadza się w zależności od 
uwarunkowań lokalnych. Nie są one jednak pełnymi kursami ochrony  
osobistej. Szkolenie na takim poziomie trudno byłoby uzasadnić, a jego 
przeprowadzenie zamiast uspokojenia mogłoby jedynie zmniejszyć poczu-
cie bezpieczeństwa pracowników. Szkolenia, z reguły świadczone przez  
lokalne organy ścigania, powinny obejmować takie zagadnienia jak podsta-
wowe techniki samoobrony dla pracowników, ewentualnie również dla ofiar, 
świadomość stanu bezpieczeństwa i ocena ryzyka, zwracanie uwagi na 
bezpośrednie otoczenie, świadomość prowadzenia inwigilacji i techniki jej 
przeciwdziałania, podstawowe środki ochrony osobistej, takie jak alarmy 
przeciwnapadowe i gazy paraliżujące. 

Bardzo pożyteczne może być również dodatkowe szkolenie z udzielania 
pierwszej pomocy dla kadry kierowniczej i pracowników, którzy nie mieli do 
czynienia z udzielaniem pomocy medycznej. Wskazane jest także zapew-
nienie szkolenia z szybkiego porozumiewania się i rozpoznawania zachowań 
osób, wskazujących na zagrożenie oraz technik uspokajających, pomocnych 
w radzeniu sobie z ofiarami o trudnym charakterze lub z niepożądanymi gośćmi.

Standardy i procedury bezpieczeństwa - wizyty w schroniskach

Schroniska często generują ogromne zainteresowanie wśród specjalistów 
zajmujących się tą dziedziną, przedstawicieli darczyńców, naukowców  
i dziennikarzy, którzy mogą starać się je odwiedzić. Ma to negatywny wpływ 
na poczucie bezpieczeństwa, samopoczucie i prywatność mieszkańców 
schroniska oraz pracowników. Odmowa dostępu do schroniska wszystkim 
zainteresowanym może jednak okazać się nierealna, a nawet przynieść  
niepożądany skutek dla organizacji. IOM zaleca, aby schroniska ustanowiły 
ścisłe zasady odwiedzin. Powinny one pomóc w zapewnieniu, że dobre  
samopoczucie i prywatność mieszkańców pozostaną najważniejsze przy 
odpowiadaniu na wnioski o wizytę, ułatwią rozpatrywanie tych wniosków,  
a darczyńcom i innym zainteresowanym stronom pozwolą zrozumieć i sto-
sować się do zasad panujących w organizacji.

Zasady odwiedzin w schronisku powinny:

n	 Chronić miejsce, w którym schronisko jest zlokalizowane;
n	 Chronić schronisko przed infiltracją ze strony handlarzy;
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n	 Szanować prywatność mieszkańców schroniska i mieć na uwadze, że 
służy ono jako ich tymczasowy dom;

n	 Chronić tożsamość mieszkańców schroniska i personelu;
n	 Zapewnić dobre samopoczucie mieszkańcom i wspierać działania, które 

są w ich najlepszym interesie.

IOM zaleca, aby przy opracowaniu regulaminu odwiedzin schroniska orga-
nizacje rozważyły następujące kwestie:

n	 liczba odwiedzin i liczba osób odwiedzających schronisko powinny być 
ograniczone do minimum. IOM zaleca, aby organizacje ustaliły limit  
maksymalnej liczby osób odwiedzających jednocześnie schronisko - na 
przykład nie więcej niż dwie osoby. 

n	 Odwiedziny są dozwolone tylko w czasie określonym w rozkładzie zajęć  
w schronisku, a ten czas należy ustalić tak, aby w jak najmniejszym  
stopniu zakłócał spokój mieszkańcom schroniska.

n	 Każda wizyta w schronisku musi być sprawdzona i zatwierdzona przez 
organizację prowadzącą schronisko. 

n	 Przed udzieleniem zgody na wizytę, organizacja powinna skonsultować 
się z psychologiem schroniska, by sprawdzić czy odwiedziny nie będą 
miały negatywnego wpływu na ofiary przebywające w schronisku. 

n	 Wizyta powinna być dozwolona pod warunkiem, że nie ma negatywnego 
wpływu na psychikę mieszkańców. 

n	 Odwiedzającemu nie należy podawać dokładnego adresu schroniska, 
ani nie wolno mu przyjść do schroniska bezpośrednio, powinien być przy-
prowadzony do schroniska przez jednego z pracowników organizacji. 

n	 W trakcie wizyty odwiedzającemu musi towarzyszyć personel schroniska. 
n	 Żaden odwiedzający nie powinien mieć możliwości spotkania się, ani 

rozmawiania z ofiarą zamieszkującą w schronisku bez wyraźnej zgody 
danej osoby i bez potwierdzenia, wydanego przez psychologa schroniska. 
Po zatwierdzeniu spotkania, psycholog schroniska i personel muszą być 
obecni w trakcie spotkania. 

n	 Odwiedzający nie mogą wnosić do schroniska kamer lub innych urządzeń 
zapisujących dźwięk lub obraz, a aparat lub urządzenia rejestrujące  
powinny być przechowywane przez pracowników w bezpiecznym miejscu 
przez cały czas wizyty. 

n	 Wszystkie wizyty osób z zewnątrz muszą być odnotowane, a pełna doku-
mentacja powinna być przechowywana przez kierownika schroniska. 

n	 Powinna być stworzona jasna polityka w zakresie kontaktu schroniska  
z mediami - patrz niżej.
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Dostęp dla mediów

Organizacje muszą być bardzo ostrożne w kontaktach z przedstawicielami 
mediów. Niektóre schroniska mogą nie zezwolić na dostęp mediów, inne 
mogą chcieć, aby to umożliwić stosując pewne zasady, na przykład tylko 
pod warunkiem, że dziennikarze są znanymi pracownikom, zaufanymi osobami. 
Wszystkie wyżej wymienione przepisy powinny nadal mieć zastosowanie,  
w tym zakaz wnoszenia kamer i nagrywania przy użyciu innych urządzeń 
rejestrujących oraz stosowanie się do regulacji w kwestii wywiadów i rozmów 
z mieszkańcami. 

Standardy i procedury bezpieczeństwa - mieszkańcy schroniska

Obowiązki schroniska

Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców 
zaleca się, by: 

n	 Mieszkańcy zwracali uwagę na swoje otoczenie.
n	 Pracownik schroniska towarzyszył każdemu mieszkańcowi, który musi 

uczestniczyć w spotkaniach na potencjalnie drażliwy temat poza schro-
niskiem lub budynkiem organizacji (spotkanie z lekarzem, adwokatem, 
policją). 

n	 Jeśli spotkanie odbywa się z policją lub innymi organami ścigania, ofierze 
handlu ludźmi towarzyszył obrońca.

Obowiązki mieszkańców

Obecność ofiar handlu ludźmi w schronisku wiąże się z pewnym stopniem 
ryzyka dla wszystkich zainteresowanych. Kiedy ofiara zamierza wrócić do 
swego rodzinnego kraju, może chcieć skontaktować się z członkami rodziny 
lub przyjaciółmi, którzy mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpie-
czeństwa ich samych i schroniska. Mając na uwadze fakt, że mieszkańcy 
nie są zobowiązani do pozostawania w schronisku przez cały czas pobytu; 
istnieje ryzyko, że mogą zachować się wbrew zasadom i radom pracowników 
schroniska, i odwiedzić swoich dawnych prześladowców i ich współpracow-
ników. Pokrzywdzony może nadal być silnie emocjonalnie związany z han-
dlarzem lub osobą rekrutującą i chcieć ponownie odbudować tę relację.  
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Biorąc pod uwagę te zagrożenia, mieszkańcy w schronisku muszą być  
świadomi, że są współodpowiedzialni także za bezpieczeństwo innych 
mieszkańców schroniska i jego pracowników. 

Dla prawidłowego funkcjonowania schroniska, mieszkańcy muszą przestrze-
gać pewnych procedur bezpieczeństwa i regulaminu. Organizacje powinny 
ustanowić jasne procedury i zasady oraz upewnić się, że wszyscy mieszkańcy 
i pracownicy je znają. Regulamin powinien dotyczyć takich kwestii jak odpo-
wiedzialność za powierzone mieszkańcowi zadania i przestrzeganie ustalo-
nych norm postępowania dla utrzymania dobrych relacji z pracownikami  
i innymi mieszkańcami schroniska. Przepisy powinny zawierać bezwzględny 
zakaz używania lub posiadania narkotyków, alkoholu, broni i telefonów  
komórkowych oraz zabraniać przyjmowania gości nie zaaprobowanych 
przez personel schroniska. 

Zanim nastąpi formalne przyjęcie do schroniska, przyszły mieszkaniec powi-
nien być zobowiązany do przeczytania i podpisania procedur i regulaminu. 

Standardy i procedury bezpieczeństwa – poufność, ryzyko związane  
z administrowaniem dokumentacji

Wszystkie dane osobowe i poufne informacje dotyczące ofiar handlu ludź-
mi, w formie elektronicznej lub papierowej, należy właściwie przechowy-
wać i odpowiednio niszczyć. Więcej informacji w rozdziale 1, sekcja 1.2.

W schroniskach z reguły wiele się dzieje, co może wpływać na codzienne 
życie mieszkańców i personelu. Te wydarzenia oraz znajomości, które się 
tworzą przy różnych okazjach, mogą naruszać procedury bezpieczeństwa 
dotyczące przechowywania i ochrony poufnych informacji oraz innych 
aspektów bezpieczeństwa. 

n	 Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa schroniska jest, by wszystkie  
poufne akta osobowe i dokumenty dotyczące mieszkańców i pracowników 
były właściwie zabezpieczone. 

n	 Za bezpieczeństwo wszystkich poufnych dokumentów i zapisów odpowiada 
kierownik schroniska.

n	 Kierownik schroniska odpowiada również za bezpieczeństwo i ścisłe prze-
strzeganie ustanowionych zasad bezpieczeństwa.
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Głównym celem działań na rzecz bezpieczeństwa informacji jest zapewnienie, że:

n	 Żadne dane osobowe ofiar i pracowników lub inne poufne dane dotyczące 
handlu ludźmi nie mogą zostać udostępnione lub ujawnione osobom do 
tego nieuprawnionym, ani przypadkowo, ani oficjalnie.

n	 Wszystkie dokumenty i zapisy dotyczące mieszkańców pozostają na  
poziomie absolutnego minimum, niezbędnego do zarządzania i audytu 
działalności schroniska.

n	 Dla ograniczenia ilości informacji przekazywanych osobom trzecim zasada 
„wiedzieć tylko to, co jest konieczne” jest ściśle przestrzegana.

4.3 Zarządzanie i zatrudnianie

4.3.1 DOBIERANIE PERSONELU SCHRONISKA 

liczba, zakres obowiązków i kwalifikacje pracowników zatrudnionych w schro-
nisku będą się różnić zależnie od potrzeb i zasobów danego obiektu. Dla 
określenia właściwego składu personelu schroniska organizacja pomocowa  
i jej partnerzy powinni wziąć pod uwagę następujące kwestie:

n	 Zakres pomocy oferowanej przez schronisko;
n	 Czy usługi są w większości świadczone na miejscu, czy poprzez partnerów, 

którzy wspierają organizację;
n	 Jaka jest średnia lub prawdopodobna liczba mieszkańców korzystających  

z pomocy i zakwaterowania; 
n	 średnia długość pobytu mieszkańca w schronisku. 

Każde schronisko powinno mieć przynajmniej jednego lub więcej zatrud-
nionych pracowników, odpowiedzialnych za następujące zadania: 

n	 Zarządzanie schroniskiem;
n	 Konsultacje indywidualne i/lub pomoc psychologiczna; 
n	 Nadzór i opieka ogólna nad mieszkańcami;
n	 Kontrola finansowa i zakupy.
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4.3.2 ZARZĄDZANIE SCHRONISKIEM

Każde schronisko powinno mieć kierownika, który jest odpowiedzialny za 
zarządzanie schroniskiem. Kierownik odpowiada za codzienną działalność 
schroniska, nadzoruje personel i pomoc oferowaną mieszkańcom. Dba  
o poszanowanie zasad i celów schroniska, o bezpieczeństwo, zdrowie i dobre 
samopoczucie jego mieszkańców oraz pracowników.

Przykładowa lista obowiązków kierownika schroniska: 

n	 Codzienne nadzorowanie pracy schroniska. Opracowanie, wdrożenie,  
koordynowanie i ocena działań na rzecz mieszkańców schroniska.

n	 ustalanie i monitorowanie skutecznego administrowania schroniskiem 
oraz przewodzenie i kierowanie pracownikami, mieszkańcami i działal-
nością schroniska. 

n	 Zapewnienie, że pracownicy schroniska postępują zgodnie z zasadami, 
celami i strategią schroniska w opiece nad mieszkańcami, ich oceną, 
interwencjami i wsparciem, w tym pomocą w rozwiązywaniu problemów 
osobistych. Obejmuje to opiekę, doradztwo, pomoc prawną i inne istotne 
usługi, takie jak zapewnienie posiłków, zaspokojenie potrzeb material-
nych i rozrywki. 

n	 Decydowanie o przyjmowaniu i wyjazdach mieszkańców. 
n	 Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i zabezpieczeń. 
n	 Zapewnienie, że dane dotyczące działalności i mieszkańców są przecho-

wywane zgodnie z zasadami dla informacji poufnych. Zapewnienie  
kompletności niezbędnych dokumentów.

n	 udział w rekrutacji, zatrudnianiu, motywowaniu, szkoleniu i wspieraniu 
pracowników schroniska oraz dostawców usług.

n	 Nadzór i ocena pracy personelu schroniska. Prowadzenie i uczestnictwo 
w cotygodniowych spotkaniach pracowników, przeglądanie planów 
udzielania wsparcia podopiecznym, reagowanie na skargi pracowników, 
w miarę potrzeb stosowanie środków dyscyplinarnych. 

n	 Koordynacja grafiku personelu w celu zapewnienia ciągłości pracy schro-
niska, zarządzanie urlopami pracowników, zapewnienie zastępstw podczas 
zwolnień lekarskich i innych nieobecności personelu. 

n	 Monitorowanie wydajności pracowników. 
n	 Prowadzenie rejestru odwiedzających. 
n	 Wysyłanie raportów miesięcznych, jeśli takie są wymagane. 
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n	 Nadzór nad wydatkami w ramach budżetu, sporządzanie budżetu. 
n	 Nadzór nad utrzymaniem czystości i prawidłowym funkcjonowaniem 

urządzeń schroniska. 
n	 utrzymywanie kontaktu z innymi organizacjami zaangażowanymi w zwal-

czanie handlu ludźmi, rozwój i koordynacja tej współpracy.
n	 Wykonywanie innych obowiązków zależnie od potrzeb.

4.3.3 KONSULTACJE I/LUB POMOC PSYCHOLOGICZNA 

Każde schronisko powinno zatrudniać jedną lub więcej osobę odpowiedzialną 
za konsultacje i/lub pomoc psychologiczną. Taka pomoc dla mieszkańców 
schroniska jest świadczona przez pracowników socjalnych, pedagogów  
i psychologów, przy nadzorze i wsparciu kierownika schroniska.

Pracownik socjalny/doradca

Pracownik socjalny doradza mieszkańcom schroniska, organizuje i nadzoruje 
opiekę i wsparcie zgodnie z indywidualnymi potrzebami ofiar, we współpracy 
z innymi podmiotami świadczącymi pomoc.

Przykładowa lista obowiązków pracownika socjalnego/doradcy: 

n	 Przeprowadzenie pierwszego spotkania z ofiarą oraz oprowadzenie jej 
po schronisku.

n	 upewnienie się, że ofiara rozumie i akceptuje zakres pomocy oferowanej 
w schronisku.

n	 Identyfikacja pilnych i drugorzędnych potrzeb ofiary.
n	 Opracowanie indywidualnych planów wsparcia we współpracy z ofiarą, 

pracownikami schroniska oraz innymi opiekunami.
n	 Zapewnienie usług dostępnych na miejscu oraz poza schroniskiem.
n	 Towarzyszenie mieszkańcom podczas spotkań z opiekunami spoza 

schroniska, w zależności od potrzeb i konieczności.
n	 Monitorowanie mieszkańców i ich postępów podczas pobytu w schronisku.
n	 udział w ustalaniu daty wyjazdu ze schroniska oraz planu kontynuacji 

świadczonej pomocy.
n	 ustanowienie procedur wyjazdów mieszkańców i zaznajomienie ich  

z tymi procedurami. 
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n	 Jeśli ofiara przebywa w kraju tranzytu lub przeznaczenia, utrzymywanie 
kontaktu z organizacją pomocową w kraju pochodzenia oraz uzyskanie 
raportu z postępów poczynionych przez ofiarę w trzy miesiące po jej  
wyjeździe.

n	 Jeśli ofiara znajduje się w kraju pochodzenia, monitorowanie jej stanu 
oraz obserwacja przez sześć miesięcy od opuszczenia schroniska.

n	 Nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów i wymiana informacji z innymi 
organizacjami w miejscu, gdzie znajduje się schronisko i w kraju pocho-
dzenia ofiary.

n	 udział w cotygodniowych spotkaniach pracowników oraz w spotkaniach 
poświęconych konkretnym przypadkom. 

Psycholog

Psycholog w schronisku jest odpowiedzialny za rozmowy z mieszkańcami, 
określenie ich stanu psychicznego i zdolności do funkcjonowania w danych 
okolicznościach i środowisku. Psycholog może prowadzić terapie indywidu-
alne lub grupowe, projektować i wdrażać programy modyfikacji zachowania  
i współpracować z innymi podmiotami świadczącymi opiekę, dla opracowania 
i wdrożenia leczenia oraz programów interwencyjnych dla mieszkańców.

Przykładowa lista obowiązków psychologa:

n	 Ocena ogólnego stanu mieszkańców i prowadzenie badań.
n	 Konsultacje dla mieszkańców poświęcone sposobom radzenia sobie z kryzy-

sami i nagłymi problemami.
n	 Zapewnienie wsparcia i opieki mieszkańcom.
n	 Diagnozowanie i kierowanie na leczenie psychiatryczne mieszkańców, 

którzy wykazują objawy zaburzeń psychicznych. 
n	 Jeśli zdrowie psychiczne mieszkańca budzi wątpliwości, przeprowadzenie 

oceny i przekazanie wniosków kierownikowi schroniska i innym organizacjom.
n	 Przygotowanie indywidualnych planów pomocy dla każdego mieszkańca.
n	 udział w pomocy dla mieszkańca przed opuszczeniem przez niego  

schroniska.
n	 udział w rozwoju działalności i programu schroniska.
n	 udział w spotkaniach dotyczących konkretnych mieszkańców.
n	 W miarę potrzeb udział w cotygodniowych zebraniach pracowników.
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4.3.4 NADZÓR I OGÓLNA OPIEKA NAD MIESZKAŃCAMI

Schronisko powinno zatrudniać personel pomocniczy, odpowiedzialny za 
nadzór i opiekę nad mieszkańcami przez całą dobę. Kierownik schroniska 
wspiera i nadzoruje ten personel. 

Personel pomocniczy w schronisku

Każde schronisko powinno zatrudniać dwóch lub więcej pracowników  
odpowiedzialnych za nadzór i ogólną opiekę nad schroniskiem. Pracownicy 
ci nadzorują działalność schroniska w ciągu dnia, są obecni w nocy i zapew-
niają przestrzeganie zasad i procedur bezpieczeństwa.

Przykładowa lista obowiązków personelu pomocniczego:

n	 Ogólny nadzór i zapewnienie, że mieszkańcy przestrzegają przepisów  
i zasad obowiązujących w schronisku. 

n	 Organizowanie, zapewnienie i ułatwianie mieszkańcom codziennych 
czynności, zgodnie z przyjętymi zwyczajami oraz  instrukcjami kierownika 
schroniska.

n	 Prowadzenie książki przyjazdów i wyjazdów mieszkańców.
n	 Prowadzenie książki przyjazdów i wyjazdów wszystkich odwiedzających, 

którzy wcześniej zostali zaaprobowani przez kierownika schroniska.
n	 Prowadzenie książki wizyt lekarskich i badań mieszkańców.
n	 Zapewnienie zrozumienia i podpisania przez mieszkańców formularzy 

zgody na badania medyczne i inne zabiegi.
n	 Zapewnienie, że mieszkańcy przestrzegają zasad bezpieczeństwa.
n	 Zapewnienie, że mieszkańcy i personel schroniska przestrzegają zasad 

utrzymania czystości i dobrych warunków w schronisku.
n	 Zapewnienie, że mieszkańcy traktują się nawzajem z szacunkiem i troską.
n	 Rozwiązywanie problemów wynikających między mieszkańcami oraz pra-

widłowe i terminowe przekazywanie ewentualnych skarg kierownikowi 
schroniska.

n	 Sprzątanie, mycie i konserwacja schroniska zgodnie z wymaganiami.
n	 Przekazywanie asystentom ds. finansowych informacji o brakach  

w zapasach schroniska.
n	 Powiadamianie kierownika schroniska o potrzebie napraw.
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n	 Informowanie kierownika schroniska o problemach, zagrożeniach bezpie-
czeństwa i nietypowych zdarzeniach.

n	 Prowadzenie codziennego rejestru działań i zdarzeń w schronisku.
n	 Wysyłanie tygodniowych raportów działań i zdarzeń.
n	 udział w cotygodniowych zebraniach pracowników.

4.3.5 NADZÓR FINANSOWY I ZAKUPY

Wśród pracowników schroniska powinien znajdować się jeden pracownik 
(specjalista finansowy, specjalista ds. finansów i zamówień lub asystent), 
odpowiedzialny za nadzorowanie finansów schroniska i zamówień.

Specjalista ds. finansów i zakupów

Specjalista ds. finansów i zakupów jest odpowiedzialny za dokumentowanie 
wszystkich wydatków schroniska oraz zakup niezbędnych artykułów w ramach 
budżetu, pod nadzorem i przy wsparciu kierownika schroniska. 

Przykładowa lista obowiązków specjalisty ds. finansów:

n	 Prowadzenie szczegółowych i dokładnych zapisów wszystkich wydatków.
n	 Zapewnienie, że zasoby schroniska są wykorzystywane właściwie i efektywnie.
n	 Dbanie o terminowe płacenie wszystkich wydatków schroniska.
n	 Dbanie, by schronisko było zaopatrzone w zapasy świeżej, konserwowanej 

i suchej żywności, przeznaczonej do spożycia oraz w zapasowe ubrania, 
obuwie, materiały higieniczne, torby i inne niezbędne artykuły. 

n	 Zakupy (lub nadzorowanie zakupów) niezbędnych materiałów eksploata-
cyjnych w porozumieniu z kierownictwem schroniska. 

n	 Przedstawianie tygodniowych raportów wszystkich wydatków kierowni-
kowi schroniska.

n	 udział w zebraniach pracowników schroniska, jeżeli jest to wymagane.

4.3.6 INNI PRACOWNICY

W zależności od zasobów schroniska, potrzeb i tego, czy usługi na rzecz 
ofiar są świadczone głównie na terenie schroniska, czy poza nim, pracowni-
kami schroniska mogą również być pracownicy ochrony zdrowia, nauczyciele, 
koordynatorzy zajęć, tłumacze i inni, w zależności od potrzeb. 
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4.3.7 WSPARCIE WOLONTARIATU

Wraz ze wzrostem zakresu działalności i świadczonej pomocy, niektóre 
schroniska angażują do pracy wolontariuszy. Ich pomoc jest wykorzystywa-
na jako uzupełnienie usług i działalności schroniska; dlatego wolontariusze 
nie są zazwyczaj angażowani do wypełniania podstawowych zadań stałego 
personelu.

Niektóre schroniska korzystają z pomocy wolontariuszy w takich dziedzi-
nach, jak:

n	 Nauka języka; 
n	 Nauka obsługi komputera;
n	 Terapia sztuką i tańcem;
n	 Tworzenie przedmiotów sztuki i rzemiosła.

Zakres pomocy oferowanej przez wolontariuszy zależy od bezpieczeństwa, 
zasobów, możliwości świadczenia usług, potrzeb mieszkańców i wartości 
usług wolontariuszy. Zaleca się, aby pełnoetatowy pracownik schroniska był 
obecny podczas prac wykonywanych przez wolontariuszy. W celu zapewnienia 
zgodności z przepisami oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli  
jakości pracy wolontariuszy, powinni oni: 

n	 Zostać poddani wstępnej ocenie i weryfikacji ich kompetencji;
n	 Podpisać zasady schroniska;
n	 Podpisać umowę o poufności;
n	 Zostać przeszkoleni w zakresie tematyki zwalczania handlu ludźmi.

Wolontariusze pracujący z dziećmi powinni być poddani specjalistycznym 
szkoleniom, szczególnie w zakresie potrzeb i praw ofiar handlu dzieci.

4.4 Szkolenia i zarządzanie kadrą schroniska

Kierownik schroniska powinien być przede wszystkim odpowiedzialny za 
rozwój i zarządzanie w następujących obszarach:

n	 Szkolenie personelu;
n	 Przygotowanie kodeksu postępowania personelu;



144

BeZPOśReDNIa POMOC OfIaROM haNDlu luDźMI

n	 ustalanie harmonogramu pracy;
n	 Nadzór personelu. 

4.4.1 PROGRAMY SZKOLENIOWE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

Każdy pracownik w ciągu pierwszych tygodni zatrudnienia powinien przejść 
szkolenie, koordynowane przez kierownika schroniska, z zakresu działania 
schroniska i spraw związanych ze zwalczaniem handlu ludźmi. Szkolenie to 
powinno być uzupełnione o zagadnienia specyficzne dla danego stanowiska 
oraz o inne, odpowiednie kursy. 

Proponowane tematy szkoleń to:

n	 Zjawisko handlu ludźmi; 
n	 Ogólne zasady prawa, w tym prawa ofiar handlu ludźmi, szczególnie wy-

nikające z Protokołu z Palermo; przegląd odpowiednich krajowych ustaw 
i rozporządzeń dotyczących zwalczania handlu ludźmi;

n	 Ogólne wytyczne dotyczące rehabilitacji i powrotu do zdrowia ofiar po 
traumatycznych przeżyciach;

n	 Działania poradnicze lub interwencyjne w celu promowania powrotu do 
normalnego życia i wspierania rehabilitacji ofiar handlu ludźmi;

n	 umiejętność komunikowania się z ofiarami po traumatycznych przeżyciach; 
n	 Multidyscyplinarne podejście i praca zespołowa podczas świadczenia 

pomocy;
n	 Zasady zarządzania kryzysowego;
n	 Podstawowe zasady udzielania porad;
n	 Szczegółowe zasady udzielania porad mające zastosowanie do ofiar 

handlu ludźmi;
n	 Informacje na temat dostępnych usług wsparcia i specjalistycznych 

usług w danej okolicy;
n	 Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony;
n	 Szkolenia udzielania pierwszej pomocy.

Dalsze szkolenia oraz szkolenia specjalistyczne powinny być organizowane 
przez kierownika schroniska, zgodnie z potrzebami pracowników i rozwojem 
wiedzy na temat zwalczania handlu ludźmi.
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4.4.2 KODEKS POSTĘPOWANIA W SCHRONISKU/STANDARDOWE 
PROCEDURY OPERACYJNE

Każde schronisko powinno wdrażać i wymagać od pracowników przestrze-
gania Kodeksu Postępowania/Standardowych Procedur Operacyjnych dla 
pracowników schroniska. Kodeks postępowania powinien być rozwijany 
zgodnie z polityką organizacji pomocowej w zwalczaniu handlu ludźmi.  
Proponowane kluczowe zasady tego kodeksu zostały opisane wcześniej. 
Wśród innych procedur, kodeks postępowania może stanowić, że personel 
schroniska powinien ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa i poufności 
obowiązujących w schronisku (zob. Wytyczne w sprawie standardów postę-
powania pracowników oraz Klauzula poufności dla pracowników w załącz-
niku I i II, na końcu tego rozdziału). 

4.4.3 HARMONOGRAM PRACY

Kierownik schroniska powinien ustanowić i nadzorować przestrzeganie 
harmonogramu pracy, dla zapewnienia stałej obecności pracowników 
schroniska przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu. Dla zapew-
nienia nieprzerwanego dyżuru pracowników schroniska  zawsze powinien być 
wyznaczony „pracownik zastępczy”, który przejmie dyżury innych pracowników, 
nieobecnych z powodu choroby lub nagłego wypadku. aby harmonogram 
spełniał swoją funkcję, musi on uwzględniać właściwe proporcje między 
liczbą pracowników a liczbą mieszkańców. Te zależą od dostępności pra-
cowników i możliwości schroniska, liczby mieszkańców znajdujących się 
jednocześnie w schronisku, zakresu świadczonych usług, potrzeb miesz-
kańców, możliwości zapewnienia najwyższego standardu opieki. Stosunek 
liczby pracowników do liczby mieszkańców powinien być regularnie weryfi-
kowany, tak aby mieć pewność, że harmonogram pracy działa efektywnie. 

4.4.4 NADZÓR 

Cotygodniowe zebrania pracowników

Zebrania pracowników służą zapewnieniu właściwego monitorowania i nadzoru 
nad pracą personelu oraz sytuacją mieszkańców. Regularne, cotygodniowe 
spotkania pracowników tworzą okazję do omówienia następujących kwestii:
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n	 Koordynacja opieki nad poszczególnymi mieszkańcami;
n	 Informacja o postępach poszczególnych osób w schronisku;
n	 Rezydenci przyjeżdżający/wyjeżdżający;
n	 środki stosowane dla rozwiązania problemów konkretnego mieszkańca; 
n	 Kwestie etyczne; 
n	 Relacje z dostawcami usług i innymi podmiotami zwalczającymi handel 

ludźmi;
n	 Konflikty i skargi mieszkańców i/lub personelu;
n	 Ocena procedur obowiązujących w schronisku;
n	 Przegląd kwestionariuszy mieszkańców; 
n	 Wszelkie inne sprawy dotyczące schroniska.

Spotkania indywidualne i nadzór

Kierownik schroniska powinien w miarę potrzeby spotykać się z pracownikami 
schroniska indywidualnie, w celu omówienia następujących kwestii: 

n	 Cele indywidualne. Cele wyznaczane personelowi schroniska powinny 
być realistyczne i osiągalne, stosownie do panujących warunków i środków 
dostępnych dla ich realizacji. 

n	 Szkolenia. Kierownik schroniska powinien zapewnić pracownikom szkolenia 
oraz coaching, mobilizować ich do rzetelnego wykonywania powierzo-
nych im zadań. 

n	 Omówienie działań i zachowań. Pomaga ocenić, zatwierdzić, zachęcić 
lub skrytykować pracę lub zachowanie pracownika oraz utrzymać ciągły 
kontakt na linii kierownik-pracownik na tych polach, starając się równo-
cześnie zapobiegać i wyjaśniać wszelkie drażliwe kwestie, które mogą 
dotykać zarówno personel, jak i mieszkańców schroniska.

n	 Porady. W przypadku problemów związanych z zachowaniem pracowni-
ka lub wykonywanej przez niego pracy czy zachowaniem mieszkańca, 
kierownik schroniska może zwrócić uwagę danej osobie i zaproponować 
sposób rozwiązania problemu. 

n	 Dyscyplina. Jeżeli jakiekolwiek zasady lub przepisy schroniska są naru-
szane lub nie przestrzegane, kierownik schroniska powinien zwrócić 
uwagę pracownika na obowiązujące przepisy i ich cel oraz wskazać na 
wagę ich przestrzegania. Szczególną uwagę należy poświęcić wszelkim 
działaniom lub zachowaniom naruszającym przepisy bezpieczeństwa 
lub obowiązek poufności. 
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4.4.5 WYPALENIE

Wypalenie to stan wyczerpania fizycznego, emocjonalnego i psychicznego 
spowodowany długoterminowym zaangażowaniem w emocjonalnie trudną 
sytuację. Personel pracujący z ofiarami handlu powinien dbać o siebie  
i próbować określić limit energii emocjonalnej, którą mogą bezpiecznie  
zużytkować w pracy. Kierownicy muszą mieć świadomość, że stres, z jakim 
mają do czynienia osoby zapewniające opiekę ofiarom po traumatycznych 
przeżyciach, może przejawiać się w różnych reakcjach psychologicznych, 
które później mogą być źródłem wtórnych zaburzeń i urazów. utrzymujący 
się przez długi okres wysoki poziom stresu może kumulować się i doprowa-
dzić do „wypalenia”1. 

Więcej informacji na temat wsparcia personelu, w tym rozpoznania wypalenia 
oraz środków zaradczych, jakie należy zastosować, aby temu zapobiec, 
można znaleźć w rozdziale 5, sekcja 5.15.

4.5 Procedury pomocy ofiarom w schronisku

W dalszej części tego rozdziału przedstawione zostaną wytyczne dla pra-
cowników schroniska na temat działań podejmowanych od chwili przyjęcia 
ofiary handlu ludźmi do schroniska, aż do czasu opuszczenia przez nią ośrodka. 
Ich celem jest przedstawienie procedur obowiązujących w schroniskach  
w krajach tranzytu i przeznaczenia, jak również w krajach pochodzenia. 
Często zdarza się, że procedury te są takie same, niezależnie, czy schroni-
sko znajduje się w kraju tranzytu, przeznaczenia lub pochodzenia. Takie 
wspólne procedury zostaną omówione poniżej. 

Niektóre wytyczne związane z udzielaniem pomocy w schronisku pozostają 
zbliżone lub będą uzupełniać procedury przekazań, powrotów i reintegracji. 
Czytelnik powinien zatem sięgnąć do tych tematów omówionych wcześniej 
w tym podręczniku. Procedury obowiązujące w schronisku będą również  
zależeć od szczególnych okoliczności, potrzeb i zakresu niezbędnej pomocy 
indywidualnej dla ofiar.
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Procedura związana z Załącznikiem I: Zasady etyczne dotyczące opieki  
i prowadzenia rozmów z ofiarami handlu ludźmi 

Przed rozmową lub udzieleniem wsparcia ofierze handlu ludźmi, każdy pracownik 
organizacji powinien uważnie przeczytać Załącznik I do niniejszego podręcznika: 
Zasady etyczne dotyczące opieki i prowadzenia rozmów z ofiarami handlu ludźmi 
oraz Załącznik II - Wytyczne do rozmowy.

4.5.1 PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z OFIARAMI W SCHRONISKU

aby zapewnić odpowiednią opiekę dla mieszkańców schroniska, wszyscy 
jego pracownicy powinni przyswoić sobie i zrozumieć naturę zjawiska handlu 
ludźmi, jego wpływ na ofiary i na niesienie im pomocy. Personel schroniska 
powinien znać charakterystykę procesu handlu ludźmi. Podstawowe zasady, 
elementy i samo przestępstwo handlu ludźmi oraz kwestie związane z ich 
psychologicznym, emocjonalnym i fizycznym wpływem na zdrowie ofiar, są 
omówione w innej części tego podręcznika. Zaleca się, aby wszyscy pracownicy 
schroniska zapoznali się z wytycznymi określonymi w niniejszej instrukcji. 

Podstawowe pojęcia – stosunek i postawy pracowników

Postawa i stosunek pracowników schroniska wobec ofiar ma ogromne zna-
czenie w ich rehabilitacji i społecznej reintegracji. W swoich kontaktach  
z ofiarami handlu ludźmi pracownicy schroniska powinni uwzględniać  
następujące wartości:

n	 Akceptacja. Oznacza przyjazny stosunek do mieszkańców. Można go 
okazać za pomocą troski, słuchania z okazywaniem zrozumienia, udzie-
lania nieoceniających odpowiedzi i tworzenie atmosfery wzajemnego 
szacunku. Ważne jest, aby ofiara nie czuła się obwiniana. 

n	 Dostrzeganie indywidualności. Personel powinien poznać indywidualne 
cechy każdego mieszkańca. Zrozumienie i uwagę należy okazywać przez 
dawanie mieszkańcom możliwości wyrażania ich emocji i obaw.

n	 Obiektywizm. Personel powinien oceniać sytuację w sposób obiektywny. 
Nie należy wygłaszać osobistych opinii i osądów w trakcie pracy z miesz-
kańcami schroniska.
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n	 Poziom emocjonalny ofiary. Interwencje powinny być dostosowane do 
fizycznego i emocjonalnego stanu ofiary. Należy unikać długich spotkań 
oraz być świadomym tego, co pokrzywdzony mówi lub o czym nie mówi  
w schronisku.

n	 Kontrolowanie emocjonalnego zaangażowania. Personel powinien być 
wrażliwy na wyrażone lub niewypowiedziane uczucia, wykazywać się  
zrozumieniem wobec mieszkańców w oparciu o swoją wiedzę na temat 
ludzkich zachowań i odpowiednio reagować. Pracownicy schroniska nie 
powinni sprawiać wrażenia zimnych lub niezainteresowanych, ale jedno-
cześnie nie powinni się zbytnio identyfikować z ofiarami lub zbytnio anga-
żować emocjonalnie.

Podstawowe pojęcia - ustanowienie relacji zaufania

Personel schroniska musi być świadomy, że przestępstwa handlu ludźmi 
poważnie odbijają się na pewności siebie i ufności ofiar. W celu odbudowy 
zaufania i umiejętności budowania normalnych relacji z ludźmi pokrzyw-
dzonymi wymagana jest cierpliwość, koncentracja i doświadczenie. Ważna 
jest ostrożność przy próbach odbudowywania atmosfery zaufania oraz  
zachęcanie do komunikacji bez wywierania jakiegokolwiek nacisku. Pra-
cownicy schroniska nie powinni osądzać, powinni być empatyczni, a także 
dążyć do umiarkowanego wyładowania emocji.

Połączenie werbalnych i niewerbalnych sposobów okazywania empatii może 
być najskuteczniejszą z metod budowy zaufania. Techniki pomocne przy 
pracy z ofiarami w schronisku to: 

n koncentrowanie się na indywidualnej sytuacji;
n uważne słuchanie;
n szczere odpowiedzi;
n spokój, uprzejmość, skoncentrowanie, empatia;
n unikanie kontrolowania, protekcjonalnego stosunku;
n gdy to możliwe, oferowanie pomocy w podejmowaniu decyzji;
n wyjaśnianie systemu pomocy dla ofiar handlu ludźmi;
n znajomość środków pomocy dla ofiar handlu ludźmi;
n elastyczność w odpowiadaniu na indywidualne potrzeby;
n organizowanie dodatkowej pomocy i wsparcia dla ofiar i dla siebie w razie 

potrzeby. 
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Poza rozwojem własnego stylu skutecznej pracy z ofiarami handlu ludźmi, 
pracownicy schroniska muszą opracować metody interwencji wobec ofiar, 
określone przez ich stan psychiczny i fizyczny, okoliczności oraz interes ofiary, 
której interwencja dotyczy.

4.5.2 PRZYBYCIE DO SCHRONISKA

Ważne jest, aby dobrze przygotować się na przybycie ofiary do schroniska. 
W większości przypadków kierownik schroniska ponosi pełną odpowiedzial-
ność za przygotowania przed przybyciem ofiary do schroniska. W razie  
potrzeby kierownik może delegować te uprawnienia na innych pracowników. 
(Więcej informacji na temat najlepszych praktyk w zakresie rozmów z ofia-
rami znajduje się w Załączniku I tego rozdziału: Zasady etyczne dotyczące 
opieki i prowadzenia rozmów z ofiarami handlu ludźmi. Należy odwołać się 
także do rozdziału 5, punkt 5.12.2 w celu uzyskania dodatkowych wytycz-
nych dotyczących wsparcia zdrowia psychicznego ofiar handlu ludźmi).

4.5.3 WYTYPOWANIE OSOBY DO PRZEPROWADZENIA PIERWSZEGO 
SPOTKANIA

Zazwyczaj kierownik schroniska ustala, kto będzie przeprowadzał wstępne 
spotkanie z ofiarą w schronisku. W niektórych schroniskach pierwsze spo-
tkanie prowadzi kierownik, podczas gdy w innych odpowiedzialny jest za to 
psycholog lub pracownik socjalny. 

Ktokolwiek prowadzi wstępną rozmowę, powinien mieć następujące  
kompetencje: 

n	 umiejętność budowania stosunków wzajemnych;
n	 umiejętności językowe, jeśli jest to potrzebne;
n	 umiejętności psychologiczne, jeśli wiadomo, że ofiara cierpi na schorzenia 

natury psychologicznej;
n	 doświadczenie zawodowe w kontaktach z dziećmi, jeżeli ofiarą jest dziecko.

Najlepiej, jeśli wywiady z dziećmi będącymi ofiarami handlu są prowadzone 
przez osoby posiadające profesjonalne kwalifikacje, które ukończyły szkole-
nia na temat psychologicznego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju oraz 
zachowania dzieci, które stały się ofiarami handlu ludźmi. Jeśli to możliwe, 
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zalecane jest również, aby eksperci byli tego samego lub podobnego  
pochodzenia kulturowego i mówili tym samym językiem, co dziecko.

Osoba przeprowadzająca pierwsze spotkanie z ofiarą nie powinna być jedynym 
członkiem personelu przebywającym w schronisku w czasie, kiedy przepro-
wadzana jest rozmowa. Z uwagi na fakt, że pierwsze spotkanie wymaga 
pełnej i niepodzielnej uwagi osoby, która rozmawia z ofiarą, inny pracownik 
schroniska powinien być obecny w celu zapewnienia właściwego nadzoru  
i pomocy innym mieszkańcom. 

4.5.4 UZGODNIENIE TERMINU SPOTKANIA

Za ustalenie i potwierdzenie daty i godziny przybycia ofiary do schroniska 
zwykle odpowiada  kierownik schroniska. Pracownik przydzielony do prowa-
dzenia pierwszego spotkania powinien przeznaczyć na nie co najmniej  
godzinę, stąd należy unikać planowania przyjęć nowych mieszkańców pod 
koniec zmiany roboczej pracownika.

Pracownicy schroniska nie powinni przeprowadzać pierwszego spotkania  
z więcej niż jednym pokrzywdzonym w tym samym czasie. Jeżeli schronisko 
jest zmuszone przyjąć kilka ofiar na raz, dodatkowi pracownicy powinni być obecni 
w celu przeprowadzenia indywidualnych spotkań z nowymi mieszkańcami.

Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do umiejętności skutecznego poro-
zumiewania się ofiary w języku prowadzącego pierwsze spotkanie, to wskazane 
jest przeprowadzenie spotkania w czasie, gdy dostępny jest tłumacz.

Każde schronisko powinno uzgodnić z instytucjami i parnerami przekazują-
cymi zasady obowiązujące w zakresie godzin przyjazdów ofiar do schroni-
ska. Kiedy to tylko możliwe, schronisko powinno ograniczyć czas nowych 
przyjęć do określonych godzin pracy (chyba, że okoliczności wymagają przy-
jęcia w trybie nagłym, poza tymi godzinami). Każde schronisko powinno 
stosować politykę, która wymaga ustalenia minimalnego terminu uprzedze-
nia o przybyciu nowego mieszkańca, aby zapewnić sobie wystarczający 
czas na zebranie wstępnych danych sprawy ofiary, wyznaczenie osoby do 
przeprowadzenia pierwszego spotkania oraz na zapewnienie dodatkowej 
pomocy w razie potrzeby. 
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4.5.5 PLANOWANIE PIERWSZEGO SPOTKANIA

Pierwsze spotkanie powinno odbywać się w schronisku w zamkniętym,  
zapewniającym poufność pomieszczeniu. Idealne miejsce do prowadzenia 
rozmowy powinno być przestronne, dobrze oświetlone i komfortowo urzą-
dzone, w odseparowanym pokoju. Najlepiej, gdyby co najmniej jeden pokój 
w schronisku był dostępny w każdej chwili do celów prowadzenia indywidu-
alnych spotkań i udzielania porad mieszkańcom schroniska. 

Podczas pierwszego spotkania z ofiarą są poruszane wrażliwe, poufne kwestie, 
które nie powinny być podsłuchane przez innych pracowników lub miesz-
kańców. Dlatego pomieszczenie takie powinno znajdować się z dala od  
pomieszczeń wspólnych w schronisku. Jeśli to możliwe, pierwsze spotkania 
nie powinny odbywać się w biurze pracowników schroniska. Pracownik  
prowadzący spotkanie powinien dążyć do zminimalizowania wszelkich  
zakłóceń podczas spotkania, w tym obecności innych pracowników, dźwięku 
telefonów itp., jak również zadbać o to, aby inni mieszkańcy nie przeby-
wali w pokoju spotkania. 

4.5.6 CELE PIERWSZEGO SPOTKANIA 

Pierwsze spotkanie z ofiarą w schronisku ma cztery główne cele: 

n	 nawiązanie relacji;
n	 zapewnienie bezpieczeństwa;
n	 przekazanie informacji o schronisku i pokazanie sposobów poruszania 

się na jego terenie;
n	 uzyskanie informacji na temat ofiary, które będą stanowić podstawę 

opracowania indywidualnego planu pomocy.

Nawiązanie relacji

Pierwszy wywiad z ofiarą służy do nawiązania z nią relacji. Należy przekonać 
ofiarę, że jest bezpieczna i znajduje się wśród osób zainteresowanych, aby 
jej pomóc oraz umożliwić powrót do normalnego życia. Sposób, w jaki pra-
cownik schroniska poprowadzi pierwsze spotkanie z ofiarą zależy od jego 
stylu, oceny sytuacji, zdolności reagowania i stanu pokrzywdzonego, jak 
również od posiadanych wcześniejszych informacji o ofierze. 
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W większości przypadków, przed rozpoczęciem rozmowy na temat pomocy 
oferowanej w schronisku, osoba prowadząca spotkanie przedstawi się swoim 
imieniem, wyjaśni swoje miejsce i rolę w schronisku oraz zapyta, czy ofiara 
czegoś potrzebuje, na przykład szklanki wody lub filiżanki herbaty. 

W trakcie dyskusji prowadzący pierwsze spotkanie musi być bardzo wyczu-
lony na fizyczny i emocjonalny stan ofiary oraz na odpowiedzi udzielane 
podczas tej rozmowy. Mając na uwadze skutki, jakie proceder handlu ludźmi 
może wywołać u osoby pokrzywdzonej, jak to zostało wcześniej opisane, 
osoba przeprowadzająca wywiad powinna potwierdzić, że rozumie sytuację 
ofiary i starać się zdobyć jej zaufanie, na przykład poprzez wyrażanie troski 
oraz okazanie uznania dla odwagi, z jaką ofiara próbuje odzyskać kontrolę 
nad swoim życiem. 

Uspokojenie ofiary 

Ważne jest, aby już na wstępie pobytu w schronisku zapewnić ofierze fizyczne 
i emocjonalne bezpieczeństwo. Jest to konieczne, aby rozpocząć proces 
powrotu ofiary do normalności. 

Dlatego też osoba przeprowadzająca pierwsze spotkanie musi zapewnić 
pokrzywdzonego, że schronisko jest stworzone, aby zapewnić bezpieczeństwo 
i zaspokoić potrzeby jego mieszkańców oraz pracowników. Potrzeby te obej-
mują ochronę przed handlarzami i ich wspólnikami, fizyczną i emocjonalną 
niezależność, zapewnienie wyżywienia, podstawowej opieki medycznej  
i innej pomocy, zależnie od potrzeb. Po wstępnym kontakcie i uspokojeniu 
ofiary można przystąpić do prezentacji przepisów obowiązujących w schro-
nisku oraz sposobu poruszania się po nim. 

Przekazanie ofiarom informacji o schronisku oraz sposobów poruszania 
się na jego terenie

Po wstępnym wprowadzeniu i zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa, druga 
część spotkania polega na przekazaniu ofiarze informacji o schronisku  
i zakresie świadczonej na miejscu pomocy.
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Ponieważ jednym z głównych celów działalności schroniska jest pomoc  
w odzyskaniu umiejętności normalnego funkcjonowania, obejmuje to przy-
wrócenie ofierze poczucia kontroli, wyboru i przewidywalności środowiska, 
w jakim się znalazła. Ważne jest, aby z nowo przybyłymi ofiarami omówić 
poniższe kwestie:

n	 poinformowanie ofiar o ich prawach i obowiązkach w schronisku;
n	 potwierdzenie zgody ofiary na pobyt i udzielanie jej pomocy; 
n	 wspieranie ofiary w zapoznawaniu się z dostępnymi usługami oraz w aktyw-

nym uczestnictwie w podejmowaniu decyzji w sprawie jej indywidualnego 
planu pomocy;

n	 uzyskanie informacji na temat ofiary, które stanowią podstawę świad-
czenia pomocy i opracowania indywidualnego planu pomocy.

4.5.7 MIESZKAŃCY SCHRONISKA – PRAWA I OBOWIĄZKI 

Prawa mieszkańców schroniska

Należy wyjaśnić ofierze, że mieszkańcy oraz pracownicy schroniska mają 
pewne prawa, z których mogą korzystać. Kopia listy takich praw powinna 
zostać dołączona do pakietu informacyjnego, przekazywanego ofierze na 
koniec pierwszego spotkania. Przekazanie egzemplarza praw wraz z pakietem 
informacji na początku spotkania może odwrócić uwagę ofiary od reszty 
spotkania. Z tego powodu zaleca się przekazanie wszelkiej dokumentacji 
dopiero na koniec pierwszego spotkania.

Podczas pierwszej rozmowy nowi mieszkańcy powinni zostać zapoznani ze 
swoimi prawami, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do zgody, poufności 
i samostanowienia. Warunkiem dopuszczenia do schroniska jest wyrażenie 
zgody na pobyt w nim, co z reguły ma miejsce wcześniej, w organizacji  
pomocowej. Kopia tej zgody powinna być dołączona do pakietu informacyj-
nego przekazywanego ofierze oraz w jej teczce w schronisku. Jednakże,  
w celu zapewnienia pełnej świadomości i zrozumienia prawa do zgody,  
ofiary powinny być zobowiązane do wyrażenia własnymi słowami zgody na 
pomoc świadczoną przez schronisko. 

Pokrzywdzony powinien być poinformowany o możliwości wnoszenia skarg 
dotyczących świadczenia pomocy lub poszczególnych metod sprawowania 
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opieki w schronisku. Zgodnie z procedurami składania skarg, można zorga-
nizować indywidualne spotkanie z kierownikiem schroniska w celu omówie-
nia wszelkich wątpliwości i określenia właściwych rozwiązań. 

Prawa rezydentów w schronisku powinny być spisane, a egzemplarze praw 
dostępne dla wszystkich mieszkańców w ich ojczystym języku.

Poniżej znajduje się przykładowa lista praw mieszkańców, która jest również 
powtórzona w załączniku III na końcu niniejszego rozdziału:

Prawa mieszkańców schroniska 

Wszyscy mieszkańcy schroniska mają prawo do: 

n	 bycia traktowanym z należnym szacunkiem i wrażliwością kulturową; 
n	 zachowania poufności;
n	 prywatności;
n	 odgrywania istotnej roli w wyznaczaniu własnych celów i planów świad-

czenia im pomocy;
n	 uzyskiwania wsparcia za pełną zgodą;
n	 informacji o świadczonej pomocy w zrozumiałym dla nich języku;
n	 dostępu do swoich akt osobowych. 

Mieszkańcy powinni być poinformowani, że jeśli istnieje podejrzenie, że któ-
rekolwiek z wymienionych praw zostało naruszone lub jeśli pojawiły się  
powody, aby czuć się niezadowolonym z metod opieki lub świadczonej  
w schronisku pomocy, wówczas mają prawo do indywidualnego spotkania  
z kierownikiem schroniska w celu omówienia takich problemów. 

W zależności od okoliczności i opinii psychologa na temat sytuacji i stanu 
ofiary, osoba przeprowadzająca wywiad może krótko omówić przysługujące 
ofierze prawa. W większości przypadków jednak dyskusje na temat praw 
odbywają się po co najmniej jednym dniu  odpoczynku i regeneracji ofiary, 
a także zapoznaniu się przez nią z informacjami o zakresie pomocy świad-
czonej w schronisku oraz omówieniu tego zakresu z pracownikami. 
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Obowiązki mieszkańców schroniska 

Ważne jest, aby wyraźnie powiedzieć, że mieszkańcy schroniska mają pewne 
obowiązki wobec siebie, pracowników oraz innych mieszkańców. 

Regulamin obowiązków mieszkańców powinien zostać przekazany i omó-
wiony podczas pierwszego spotkania. Choć szczegółowe omówienie każdej 
zasady może nie być konieczne, prowadzący spotkanie powinien upewnić 
się, że nowy mieszkaniec ma ogólną wiedzę na temat zasad i obowiązku ich 
przestrzegania. 

Przykłady zasad obowiązujących w schronisku: 

Zasady funkcjonowania schroniska

n	 Wszyscy mieszkańcy i pracownicy schroniska powinni być traktowani  
z szacunkiem i uprzejmością.

n	 Wszystkie obowiązki i zadania powierzone mieszkańcom przez pracow-
ników schroniska powinny być akceptowane i wykonywane zgodnie  
z wymaganiami. 

n	 Wszyscy mieszkańcy schroniska są odpowiedzialni za porządek i czystość 
swojego miejsca do spania.

n	 Własność i zasoby schroniska powinny być używane z ostrożnością  
i poszanowaniem.

n	 Każdy mieszkaniec jest odpowiedzialny za swoje rzeczy nieoddane na 
przechowanie pracownikom.

n	 harmonogram schroniska, w tym pobudka i czas gaszenia świateł, musi 
być przestrzegany. 

n	 Przed opuszczeniem schroniska należy uzyskać na to zgodę pracownika. 
n	 Wszystkie przepisane zabiegi i zalecenia otrzymane od lekarza, psychologa 

lub pracowników schroniska mają być stosowane, a leki brane w przepi-
sanych dawkach i porach. 

n	 Wszyscy mieszkańcy schroniska muszą ściśle przestrzegać higieny osobistej.
n	 Mieszkańcy schroniska nie powinni krzyczeć ani hałasować.
n	 Palenie papierosów wewnątrz schroniska jest niedozwolone.
n	 Do niedostępnych stref schroniska (np. biura pracowników, sale do badań 

medycznych) nie powinno się wchodzić bez zgody pracowników.
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Ogólne zasady powinny być odpowiednio dostosowane do dzieci będących 
ofiarami handlu ludźmi, przy uwzględnieniu ich wieku i dojrzałości. Poniżej 
przedstawiono przykładowe zasady dla małoletnich:

n	 Przestrzegaj higieny osobistej.
n	 Wykonuj prace domowe, takie jak ścielenie łóżka i utrzymywanie porządku.
n	 Szanuj prawa innych i ich własność.
n	 Współpracuj z mieszkańcami, pracownikami i innymi osobami.
n	 Bądź obecny i uczestnicz we wszystkich planowanych zajęciach. 

Po przedstawieniu ogólnych reguł nowy mieszkaniec jest informowany, że 
egzemplarz zasad w jego języku ojczystym jest dołączony do jego akt oraz 
wywieszony w schronisku. Jeśli z jakiegoś powodu ofiara nie podpisała się 
jeszcze pod egzemplarzem zasad lub jeśli schronisko nie posiada ich kopii 
podpisanych przez ofiarę, mieszkaniec powinien podpisać inny egzem-
plarz pod koniec pierwszego spotkania (przykłady zasad schroniska zostały  
przedstawione w Załączniku IV, na końcu niniejszego rozdziału).

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w schronisku

Po omówieniu zasad ogólnych, prowadzący rozmowę powinien z ofiarą 
szczegółowo omówić zasady bezpieczeństwa. Konieczne jest, aby osoba 
przeprowadzająca wywiad przybliżyła każdą z zasad bezpieczeństwa  
i upewniła się, że ofiara je rozumie i jest gotowa do ich przestrzegania.

Oto przykłady zasad bezpieczeństwa, które powinny zostać wyjaśnione ofierze:

n	 Narkotyki, alkohol, broń lub inne przedmioty, które mogą zostać uznane 
za niedozwolone, są zabronione w schronisku.

n	 Telefony komórkowe i pagery są niedozwolone w schronisku. Takie przed-
mioty muszą być przekazane pracownikom schroniska na przechowanie 
przy wejściu do schroniska i zostaną zwrócone przy wymeldowaniu.

n	 Niezapowiedziane i niekontrolowane wizyty w schronisku są zabronione.
n	 lokalne, krajowe i międzynarodowe połączenia telefoniczne są niedo-

zwolone, z wyjątkiem wykonywanych w przypadku zagrożenia lub za zgodą 
pracowników schroniska, udzieloną w porozumieniu z kierownikiem 
schroniska. 
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n	 adres schroniska i dane osobowe pracowników lub mieszkańców schro-
niska nie mogą zostać nikomu ujawnione. 

n	 Pełne imię i nazwisko lub inne dane osobowe ofiary nie będą ujawniane 
innym mieszkańcom ani pracownikom. Tylko imiona powinny być stoso-
wane, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. 

n	 Zasady kontaktu z członkami rodziny, osobami bliskimi mieszkańcom 
lub innymi osobami poza schroniskiem muszą być ściśle przestrzegane.

n	 W każdym przypadku wyjścia poza schronisko instrukcje bezpieczeństwa 
wydane przez personel schroniska dotyczące przemieszczania się i kon-
taktów z osobami z zewnątrz muszą być przestrzegane.

n	 Każdy podejrzany kontakt lub zdarzenie muszą być natychmiast zgłaszane 
pracownikom schroniska. 

Po omówieniu zasad bezpieczeństwa ofiara powinna zostać poinformowana, 
że egzemplarz zasad w jej ojczystym języku znajduje się w jej aktach, a jego 
kopia jest wywieszona w schronisku. 

Kiedy prowadzący rozmowę jest pewien, że ofiara w pełni rozumie powyższe 
zasady i jest gotowa do ich przestrzegania, przechodzi do wyjaśnienia  
dostępnych rodzajów wsparcia i pomocy.

4.5.8 FORMY POMOCY DOSTĘPNE W SCHRONISKU 

Ze względu na znaczną ilość informacji, które są przekazywane podczas 
pierwszego spotkania i konieczność upewnienia się, że ofiara wszystko zro-
zumiała, wyraziła zgodę i chęć korzystania z oferowanej pomocy, IOM zaleca 
przeprowadzenie tylko krótkiego omówienia oferowanej pomocy. Szerzej 
omówić ten temat można następnego dnia. Ofiara powinna zostać poinfor-
mowana, że wykaz i opis dostępnej pomocy zostały załączone do jej pakietu  
informacyjnego i że będą one w pełni omówione wraz z pracownikami 
schroniska następnego dnia w języku zrozumiałym dla ofiary. 

lista dostępnych form pomocy powina być dostępna w schronisku i może 
obejmować następujące informacje: 

n	 Transport do domu;
n	 Posiłki;
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n	 Podstawowy pakiet materialny;
n	 Opieka medyczna;
n	 Porady;
n	 Opieka psychologiczna;
n	 Informacje prawne;
n	 Opieka specjalistyczna;
n	 Rekreacja.

Schroniska w krajach tranzytu i przeznaczenia mogą również oferować pomoc 
w uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy i/lub pomoc w programach  
dobrowolnych powrotów, jak również wsparcie w: 

n	 uzyskaniu dokumentów tożsamości i podróży;
n	 transporcie do domu;
n	 zapewnieniu bezpiecznego miejsca pobytu w dniu przyjazdu;
n	 uzyskaniu wskazówek co do możliwości kontynuacji korzystania z po-

mocy oraz opcji reintegracyjnych po powrocie do kraju pochodzenia.

Pomoc reintegracyjna w schroniskach w krajach pochodzenia może również 
obejmować pomoc i informacje w zakresie:

n	 Mediacji rodzinnych i doradztwa;
n	 uzyskania dokumentów tożsamości i świadczeń socjalnych;
n	 Opieki medycznej;
n	 Opieki psychologicznej i pomocy psychiatrycznej;
n	 Pomocy prawnej;
n	 Wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia i edukacji;
n	 Pomocy w znalezieniu pracy; 
n	 Programów rozwoju małych firm i uzyskania mikrokredytów;
n	 Znalezienia partnerskich organizacji pozarządowych;
n	 Monitorowania reintegracji.

Więcej informacji na temat opracowania i realizacji planów reintegracji ofiar 
handlu ludźmi znajduje się w rozdziale 3, sekcja 3.2, „Reintegracja”. 
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4.5.9 ROZMOWA Z OFIARĄ 

Przed rozmową lub udzieleniem pomocy ofiarom handlu ludźmi, pracownicy 
organizacji pomocowej powinni uważnie przeczytać i zapoznać się  
z Załącznikiem I do niniejszego podręcznika: Zasady etyczne dotyczące 
opieki i prowadzenia rozmów z ofiarami handlu ludźmi oraz Załącznikiem 
II: Wytyczne do rozmowy.

Po zaprezentowaniu zakresu pomocy świadczonej w schronisku, następnym 
krokiem będzie przeprowadzenie bardziej szczegółowej rozmowy z ofiarą  
w celu uzyskania szerszego zakresu informacji.

Ta część pierwszego spotkania ma na celu:

n	 uzyskanie dodatkowych i bardziej wyczerpujących informacji na temat 
ofiary;

n	 stworzenie okazji, aby ofiara miała możliwość opowiedzenia swojej historii;
n	 określenie najpilniejszych potrzeb i problemów ofiary. 

Uzyskanie dodatkowych informacji od ofiary

Prowadzący spotkanie powinien starać się uzyskać niezbędne informacje  
o ofierze, aby umożliwić pracownikom schroniska uzupełnienie i ujednolicenie 
otrzymanych wcześniej danych. Na tym etapie należy zwracać szczególną 
uwagę na niejasności i sprzeczności w informacjach oraz trudności i ogra-
niczenia w ich uzyskaniu. Kondycja fizyczna i psychiczna oraz okoliczności, 
w których osoba przybyła do schroniska, wpływają na zdolność i gotowość 
do udzielania odpowiedzi na pytania. W rzeczywistości ofiara może być wyczer-
pana, zagubiona, zdezorientowana, przestraszona i może mieć trudności  
z zapamiętaniem lub spójnym opisywaniem niektórych szczegółów. Jeśli 
można zaobserwować którykolwiek z tych objawów, to osoba przeprowa-
dzająca wywiad powinna rozważyć, czy go kontynuować, czy też przełożyć 
na późniejszy termin, po czasie w którym ofiara odpocznie i uspokoi się. 

Osoba przeprowadzająca wywiad powinna być świadoma powodów, dla 
których pokrzywdzony może nie odpowiadać lub być niechętny do ujawnienia 
osobistych informacji. Powody te to: 
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n	 wstyd i zażenowanie;
n	 strach przed policją;
n	 wcześniejsze kontakty z organami ścigania.

Osoba przeprowadzająca wywiad może próbować uspokoić pokrzywdzonego 
poprzez:

n	 jasne, ale subtelne przypomnienie o celu spotkania i chęci niesienia pomocy; 
n	 zapewnienie, że ofiara znajduje się w bezpiecznym otoczeniu;
n	 zapewnienie, że wszystkie informacje są ściśle poufne.

Jeśli te próby nie powiodą się, wówczas osoba przeprowadzająca wywiad 
powinna być elastyczna i rozważyć, czy nie przełożyć spotkania na później 
lub na kolejny dzień, przy ewentualnej pomocy lub w porozumieniu z psy-
chologiem lub kierownikiem schroniska.

Wysłuchanie historii ofiary

Osoba przeprowadzająca wywiad może zwrócić się do ofiary o podanie  
własnego opisu zdarzeń w celu uzyskania dodatkowych informacji. Taka 
osobista historia jest okazją, aby dowiedzieć się czegoś więcej o ofierze. 
Opowiedzenie jej daje możliwość przedstawienia przez pokrzywdzonego 
własnego opisu przebiegu wydarzeń, co umożliwia mówienie o zdarzeniach 
i przekazywanie informacji, które są dla niego szczególnie ważne i bolesne. 
Pozwala również tworzyć lepsze i bliższe relacje z przeprowadzającym  
wywiad, ponieważ istnieje naturalna tendencja do powstawania więzi emo-
cjonalnych między ofiarami a osobami, z którymi one rozmawiają, co pomaga 
we wzajemnym zrozumieniu i budowie zaufania.

Nie jest konieczne ani zalecane, aby ofiara ujawniała każdy szczegół ze 
swoich doświadczeń i przeżyć. Ilość przekazanych informacji może zależeć 
od liczby okazji i sposobu uczestnictwa w podobnych rozmowach przed 
przyjazdem do schroniska. 

Ważne jest, aby ofiara opowiedziała swoje doświadczenie własnymi słowami. 
Osoba przeprowadzająca wywiad powinna:

n	 zweryfikować, co czuje ofiara;
n	 wspierać ofiarę;
n	 nie oceniać ofiary. 
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Określenie potrzeb ofiary

Pilne potrzeby

Po swobodnej rozmowie o zdarzeniach i/lub problemach ofiary, osoba  
przeprowadzająca wywiad powinna określić kwestie, które są powodem 
zmartwień ofiary i ustalić jej bieżące potrzeby. Przeprowadzający wywiad 
powinien ponownie podkreślić znaczenie problemów ofiary i przypomnieć, 
że pomoc jest opracowywana i wdrażana zgodnie z jej życzeniem, intere-
sem i chęcią uczestnictwa. Jeśli ofiara określiła swoje najpilniejsze potrze-
by i problemy, osoba przeprowadzająca rozmowę powinna potwierdzić ich 
wagę, na przykład poprzez sparafrazowanie ich i poproszenie, by ofiara  
potwierdziła wcześniej wyrażoną wobec nich pilność. 

W innych przypadkach osoba przeprowadzająca wywiad będzie musiała 
ocenić stan emocjonalny ofiary i określić priorytety, o które należy zadbać. 
Doświadczenie w pracy z ofiarami handlu ludźmi jest tu niezwykle istotne. 
W przypadku ofiar w krajach tranzytu i przeznaczenia, ich główne priorytety 
często koncentrują się na poczuciu bezpieczeństwa i ochronie przed  
handlarzami, ochronie przed sankcjami karnymi i chęci powrotu do domu. 
W krajach pochodzenia główne priorytety dotyczą najczęściej pierwszego 
kontaktu z członkami rodziny i ich reakcji, które mogą powodować strach 
przed publicznym ujawnieniem doświadczenia, związanego z handlem 
ludźmi, a także stanu zdrowia ofiary. 

Po potwierdzeniu priorytetów, ważne jest, aby osoba przeprowadzająca  
wywiad potwierdziła również obawy ofiary. Czasami nie wydają się być one 
szczególnie logiczne lub spójne. W takich przypadkach przeprowadzający 
wywiad powinien spróbować określić praktyczny element tych obaw, a jed-
nocześnie dążyć do zrozumienia ogólnych uczuć wyrażanych przez ofiarę.

Rozróżnianie sytuacji kryzysowych i nagłych wypadków

Przy ustalaniu najważniejszych potrzeb ofiary, konieczne jest rozróżnienie 
między sytuacjami kryzysowymi a nagłymi wypadkami. Chociaż oba przypadki 
łączy element pilności i konieczność poświęcenia im uwagi, to pilność jest 
szczególnie istotna w takich wypadkach, jak nagły stan zagrożenia lub stan 
chorobowy, który wymaga natychmiastowego leczenia.
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Odróżnienie urazów fizycznych od nagłych wypadków

W większości przypadków personel organizacji pomocowej i kierownik 
schroniska muszą zapewnić właściwą opiekę medyczną ofiarom jeszcze 
przed ich przyjęciem do schroniska. Pracownicy schroniska powinni jednak 
zawsze zwracać uwagę na fizyczne objawy, powszechnie obecne u ofiar 
handlu ludźmi oraz na symptomy, wskazujące że dana osoba potrzebuje 
natychmiastowej pomocy medycznej.

Reakcje fizyczne często obecne u ofiar handlu ludźmi zostały omówione  
w rozdziale 5 niniejszego podręcznika. Osoba przeprowadzająca pierwszą 
rozmowę powinna być w stanie rozpoznać takie oznaki i zapisać je w aktach 
ofiary, a także sprawdzić jej ogólną kondycję fizyczną. Jeśli są powody, aby 
przypuszczać, że dana osoba potrzebuje natychmiastowej pomocy lekar-
skiej, przeprowadzający wywiad powinien wyjaśnić sytuację z ofiarą i skon-
taktować się z lekarzem w celu odbycia wizyty.

Odróżnienie kryzysu psychologicznego od stanu ostrego natury 
psychologicznej

aby ustalić, czy nowo przybyła ofiara wymaga opieki psychologicznej, która 
powinna być zapewniona w ramach normalnej opieki medycznej, czy też 
istnieje potrzeba pilnej interwencji psychologicznej lub psychiatrycznej, 
osoba przeprowadzająca wywiad powinna być w stanie odróżnić kryzys 
emocjonalny od stanu ostrego natury psychologicznej wymagającego  
natychmiastowego działania.

Kryzys: Większość ofiar handlu ludźmi przybywających do schroniska jest  
w stanie kryzysu psychologicznego z powodu stresu i wynikającego z niego 
braku równowagi psychicznej. W tej sytuacji ich normalne mechanizmy  
reakcji są niewystarczające, aby sprostać trudnościom samodzielnie lub 
zostały całkowicie sparaliżowane przez ostatnie doświadczenia. Sytuacja ta 
może trwać od kilku dni do kilku miesięcy i wymaga stałej opieki, porady  
i pomocy. Charakterystyczne są w tej sytuacji silny lęk, niepokój lub depre-
sja i uczucie poniesienia życiowej porażki, co sprawia, że ofiary nie radzą 
sobie z codziennymi obowiązkami. 
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Odpowiednia interwencja kryzysowa obejmuje dalszą diagnozę, terapię 
oraz inne interwencje mające na celu jak najszybsze przywrócenie ofiary do 
poprzedniego poziomu funkcjonowania i zdolności do adaptacji.

Ostry stan, jeśli ma charakter psychologiczny, jest krytyczną sytuacją, która 
wymaga natychmiastowej reakcji, by uniknąć wynikających z niej zagrożeń. 

O jakie ostre stany chodzi?

n	 Ryzyko samobójstwa - ofiara sugeruje chęć zrobienia sobie krzywdy;
n	 Ryzyko wyrządzenia krzywdy fizycznej innym - ofiara sugeruje chęć lub zdolność 

skrzywdzenia innych;
n	 Ofiara wykazuje oznaki braku racjonalnego myślenia i poczucia zagrożenia 

(np. delirium, otępienie, ostre stany psychotyczne). 

Jeżeli którykolwiek z wyżej wymienionych przykładów można zdiagnozować 
lub istnieje powód, aby podejrzewać jego obecność, przeprowadzający  
wywiad powinien natychmiast skonsultować się z psychologiem, psychiatrą, 
lekarzem lub kierownikiem schroniska. Dalsze instrukcje jak radzić sobie  
w takich sytuacjach kryzysowych natury psychologicznej podane są w roz-
dziale 5, sekcja 5.12.2.

W przypadku nieletniego, opiekun prawny lub odpowiednie instytucje 
sprawujące opiekę nad dzieckiem powinny zostać niezwłocznie poinfor-
mowane o wypadkach wymagających natychmiastowej opieki. 

Jeśli podczas pierwszej rozmowy nie zaobserwowano potrzeby nagłej inter-
wencji lub jeśli pomoc konieczna w ostrych stanach została już zapewnio-
na, osoba przeprowadzająca wywiad powinna przystąpić do końcowego 
etapu pierwszego spotkania z ofiarą. 

4.5.10 ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO SPOTKANIA

W końcowym etapie pierwszego spotkania z ofiarą, osoba przeprowadzająca 
wywiad powinna:
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n	 Przekazać ofierze pakiet informacyjny;
n	 upewnić się, że ofiara podpisała listę obowiązujących zasad i formularz 

zgody na pobyt w schronisku;
n	 Przekazać zarys następnych kroków postępowania.

Pakiet informacyjny dotyczący schroniska

Każdy mieszkaniec schroniska powinien otrzymać pakiet informacyjny 
schroniska zawierający wszystkie istotne informacje w języku, który rozu-
mie. Pakiet ten powinien zawierać:

n	 informacje o organizacji niosącej pomoc;
n	 informacje na temat dostępnych form pomocy;
n	 formularz zgody;
n	 regulamin schroniska;
n	 zasady bezpieczeństwa.

Podpisanie regulaminu schroniska i formularza zgody

Po otrzymaniu przez ofiarę pakietu informacyjnego, osoba przeprowadzająca 
wywiad powinna uzyskać podpis ofiary na kopii następujących dokumentów:

n	 formularza zgody na pobyt w schronisku;
n	 Regulaminu schroniska;
n	 Zasad bezpieczeństwa obowiązujących w schronisku. 

Jeśli ofiara odmawia podpisania tych dokumentów, przeprowadzający wywiad 
powinien wyjaśnić, że nikt nie może pozostać w schronisku nie wyrażając 
na to pełnej i świadomej zgody uwierzytelnionej złożonym na każdym z tych 
dokumentów podpisem. Jeżeli pokrzywdzony nadal odmawia podpisania 
dokumentów, prowadzący spotkanie powinien ustalić przyczynę odmowy. 
Wskazane jest, aby zwrócić się o pomoc do kierownika schroniska lub psy-
chologa, aby stwierdzić powody i intencje ofiary. Jeśli dana osoba odmawia 
podpisania dokumentów, ponieważ nie chce zdecydować się na pobyt  
w schronisku, pracownicy schroniska nie mogą i nie powinni starać się 
przekonywać jej do pozostania lub podpisania dokumentów wbrew jej woli.
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Każde schronisko powinno posiadać regulamin w formie pisemnej, usta-
lający czy osoba, która nie chce zatrzymać się w schronisku, może otrzy-
mać inne usługi i pomoc ze schroniska na zasadzie dziennej opieki dla 
nie-mieszkańców. W takich sytuacjach ofiary powinny być informowane  
o zasadach i warunkach związanych z otrzymaniem takiej pomocy. 

Jeśli ofiara nie jest gotowa do zamieszkania w schronisku lub nie chce 
otrzymywać dodatkowych świadczeń ze schroniska, które oferowane są  
nie-mieszkańcom, osoba przeprowadzająca wywiad powinna zapoznać 
ofiarę z listą innych możliwych opcji pomocy, w tym pomocy świadczonej 
przez inne organizacje pozarządowe, organizacje międzyrządowe lub organy 
administracji publicznej. Jeśli ofiara wykazuje zainteresowanie uzyskaniem 
wsparcia ze strony jednej lub więcej z wymienionych organizacji, schronisko 
lub personel organizacji pomocowej w miarę swoich możliwości powinny 
nawiązać kontakt z tymi organizacjami.

Ostateczna dyspozycja dotycząca przypadku danej ofiary oraz próby skiero-
wania jej gdzie indziej powinny być odnotowane w jej aktach.

Tworzenie planu kolejnych kroków dla ofiary

Po otrzymaniu pakietu informacyjnego i podpisaniu niezbędnych formularzy, 
ofiara powinna zostać poinformowana o kolejnych krokach. Te często zależą 
od wymaganej pomocy i tego, czy ofiara znajduje się w kraju pochodzenia, 
tranzytu czy przeznaczenia. 

Odpowiadanie na pytania ofiary 

Gdy pakiet informacyjny został przekazany, a odpowiedzi na pytania dotyczące 
wyrażenia zgody uzyskane, można przejść do omówienia wątpliwości związa-
nych ze schroniskiem, jego polityką i oferowanymi usługami. Jakiekolwiek 
dodatkowe pytania, które może mieć pokrzywdzony, powinny zostać wyja-
śnione przez prowadzącego spotkanie w możliwie wyczerpujący sposób. Jeśli 
osoba przeprowadzająca wywiad zastanawia się lub nie zna odpowiedzi na 
konkretne pytania, powinna te pytania odnotować i przedyskutować je z innymi 
pracownikami schroniska, a pokrzywdzonemu powinna później przekazać 
odpowiednią informację na poruszone w pytaniach problemy. 
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4.5.11 PAKIET PODSTAWOWYCH POTRZEB I POCZĄTEK POWROTU DO 
NORMALNEGO FUNKCJONOWANIA

Po pierwszym spotkaniu nowy mieszkaniec powinien zostać oprowadzony 
po schronisku, otrzymać pakiet zaspokajający jego podstawowe potrzeby 
materialne (w tym zapas środków higienicznych oraz, w razie potrzeby, 
odzież sezonową). Należy przydzielić mu miejsce do spania. Jeśli to możliwe, 
ofiara powinna mieć do swojej dyspozycji schowek (lub zamykaną szafkę), 
gdzie będzie mogła przechowywać rzeczy osobiste.

W dniu przyjazdu ofiara powinna mieć prawo, aby pójść do swojej sypialni 
wcześniej niż przewiduje to plan dnia. Mimo, że pracownicy schroniska powinni 
zawsze zwracać uwagę, aby przestrzegać harmonogramu schroniska, należy 
pamiętać, że nowi mieszkańcy będą dostosowywać się do obowiązującego 
porządku przez kilka pierwszych dni. Bez doświadczeń życia w innym schronisku, 
gdzie trzeba było dopasowywać się i żyć zgodnie z wyznaczonymi godzinami, 
ofiara będzie prawdopodobnie miała problemy z zaśnięciem w nocy i będzie 
zasypiać o różnych porach w ciągu dnia. Drobne zmiany w harmonogramie 
wraz z codziennymi ćwiczeniami powinny pomóc nowemu mieszkańcowi  
dostosować się do normalnych godzin funkcjonowania schroniska.

W większości przypadków nowi mieszkańcy będą dzielić sypialnię z innymi 
współlokatorami. Jeżeli więcej niż jedno łóżko jest jeszcze wolne, nowy 
mieszkaniec może mieć możliwość jego wyboru. Pracownicy schroniska  
powinni poinformować pozostałych mieszkańców co najmniej na kilka  
godzin przed przyjazdem nowej osoby o tym, że taka osoba się zjawi. 

Niektórzy pracownicy schroniska uważają, że prośba do innych mieszkań-
ców o pomoc w przygotowaniu miejsca dla nowych przybyszy buduje wśród 
nich poczucie koleżeństwa i sprzyja gotowości do pomocy. Zwykle też, kiedy 
kwaterowane są osoby kilku narodowości, osoby tej samej narodowości 
wolą być w tej samej sali. Personel schroniska powinien również brać pod 
uwagę możliwość porozumiewania się mieszkańców ze sobą i starać się 
kwaterować osoby tam, gdzie czują się one najlepiej.

Jeżeli schronisko ma wystarczająco dużo miejsca, ofiara może mieć pokój 
tylko dla siebie. Ofiary handlu ludźmi z reguły nie są jednak przyzwyczajone 
do przebywania samodzielnie w pokoju i czują się zwykle bardziej komfortowo 
i bezpieczne, zajmując pokój z innymi. Jeśli to możliwe, pracownicy powinni 
konsultować się z ofiarą w sprawie jej preferencji w tym względzie.
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4.6 Szczególne warunki dla dzieci

Więcej informacji na temat opieki nad małoletnim i przeprowadzania z nimi 
rozmowy można znaleźć w rozdziale 5, sekcja 5.6.

Jeśli to możliwe, zamiast mieszkać z dorosłymi, dzieci będące ofiarami handlu 
ludźmi powinny być zakwaterowane z innymi dziećmi w podobnym wieku  
i tej samej płci. Pracownicy schroniska powinni być specjalnie przeszkoleni 
do pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach, zwłaszcza tymi, które stały 
się ofiarami przestępstw seksualnych. Pracownicy schroniska powinni rów-
nież zapoznać się z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi standardami 
w zakresie zakwaterowania dzieci pozostawionych bez opieki i będących 
ofiarami handlu ludźmi. We wszystkich przypadkach personel schroniska 
musi brać pod uwagę okoliczności i dobro każdego dziecka. 

4.7 Formy pomocy dostępne w schronisku

Ofiary przebywające w schroniskach mogą również potrzebować wsparcia 
w reintegracji, co zostało opisane w rozdziale 3, pkt 3.2.3. Schroniska, które 
nie mogą zapewnić takich usług, mogą skierować ofiary do innych organizacji, 
które taką pomoc świadczą. 

Dalsze punkty niniejszej części rozdziału nie stanowią powtórzenia opisu 
sposobów udzielania pomocy, o których była mowa wcześniej, lecz przed-
stawiają wyjątkowe okoliczności towarzyszące udzielaniu jej w schroni-
skach. Przy wspieraniu ofiar pracownicy schroniska powinni opracować  
indywidualny plan pomocy dla każdego mieszkańca.

Pomoc dostępna w schronisku może obejmować:

n	 Porady;
n	 Opiekę medyczną;
n	 Opiekę psychologiczną;
n	 Opiekę psychiatryczną;
n	 Pomoc prawną;
n	 Zajęcia rekreacyjne;
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n	 Dodatkową pomoc reintegracyjną (edukacja, kształcenie zawodowe, praca 
zarobkowa, staże, wsparcie finansowe);

n	 Pomoc w uzyskaniu dokumentów tożsamości, dokumentów podróży oraz 
udział w programie pomocy w dobrowolnym powrocie;

n	 Pomoc przed wyjazdem.

Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowy opis tych usług i pomocy ofero-
wanej przez schronisko. 

4.7.1 PORADY 

Porady indywidualne i grupowe są ważnymi usługami świadczonymi przez 
schroniska. Porady indywidualne zostały opisane w rozdziale 3, pkt 3.2.3.2. 
Można również odnieść się do rozdziału 5, pkt 5.12.2 w celu uzyskania 
dodatkowych informacji odnośnie sposobów zapewnienia wsparcia dla 
zdrowia psychicznego ofiar handlu ludźmi. Co więcej, wiele schronisk oferuje 
regularne porady grupowe i sesje edukacyjne dla ofiar.

Celem poradnictwa grupowego jest zapewnienie ofiarom poczucia bez-
pieczeństwa i wsparcia oraz możliwości rozwoju umiejętności osobistych  
i interpersonalnych, a szczególnie zdolności do wyrażania uczuć. Spotkania 
grupowe powinny być tak zaplanowane, aby wspierały aktywne uczenie się, 
zachęcały ofiary do pracy nad rozwiązywaniem problemów oraz mówienia  
o nich. Sesje powinny dać ofiarom możliwość odkrycia, że inni mają podobne 
doświadczenia i trudności oraz pozwolić na lepsze poznanie siebie w mo-
mencie, gdy omawiane są metody, według których inni pracują nad swoimi 
problemami. 

uczestnictwo w grupowej sesji doradczej powinno być ściśle dobrowolne  
i dostosowane do indywidualnych potrzeb, wieku i orientacji kulturowej ofiar.

Rola doradcy/lidera w grupie 

Rolą doradcy lub lidera w grupie jest ułatwienie produktywnego, opartego 
na szacunku porozumiewania się w obrębie grupy. Doradca ma kształtować 
spotkania, np. poprzez wprowadzenie tematu i celów sesji, ale i przez 
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umożliwienie uczestnikom obrania innego kierunku rozmowy. Doradca 
może wskazywać wspólne tematy, dostarczać informacje pochodzące od 
mieszkańców i pomagać im w razie potrzeby.

Na początku każdej sesji doradca powinien przypomnieć uczestnikom, że 
treść dyskusji grupowej jest poufna. Mimo to tematy drażliwe i prowadzące 
do ujawnienia poufnych informacji o ofiarach, zwłaszcza w odniesieniu do ich 
sytuacji prawnej, powinny być zarezerwowane dla indywidualnych spotkań  
i dyskusji bez udziału osób postronnych.

Tematy omawiane podczas sesji grupowych

Podczas sesji grupowych można podejmować szeroki zakres zagadnień 
związanych z ofiarami handlu ludźmi. Doradcy powinni starać się organizo-
wać sesje, które koncentrują się na osobnych, konkretnych tematach 
wspartych elementami edukacyjnymi. Ponieważ większość ofiar wyraża 
obawy o swoje dobre samopoczucie w sensie społecznym i fizycznym, warto 
uwzględnić następujące tematy: 

n	 Stosunki rodzinne;
n	 Poczucie własnej wartości;
n	 Depresja;
n	 lęki;
n	 Zmniejszenie stresu;
n	 Odżywianie;
n	 higiena;
n	 Choroby przenoszone drogą płciową oraz hIV/aIDS.

4.7.2 OPIEKA MEDYCZNA

fizyczne i psychiczne dobre samopoczucie ofiary jest kluczem do jej szyb-
kiego powrotu do normalnego funkcjonowania. Każda placówka powinna 
oferować opiekę medyczną ofiarom handlu ludźmi na miejscu lub poza 
schroniskiem. Placówki medyczne i/lub obecność pracowników medycz-
nych w danym schronisku będzie się jednak różnić, zależnie od zasobów 
schroniska. 
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IOM zaleca, aby schroniska, które oferują opiekę medyczną ofiarom na 
miejscu lub poza schroniskiem, podpisywały umowy z lekarzami o świad-
czenie tych usług. Niezależnie od tego, czy opieka medyczna jest zapewniana 
przez publiczne czy prywatne ośrodki zdrowia albo przez medyczne organi-
zacje pozarządowe, umowa o świadczenie usług powinna określać warunki, 
standardy opieki, poufność oraz opłaty za podstawowe usługi medyczne.

Podczas pierwszego spotkania oraz przy okazji kolejnych spotkań z pracow-
nikami schroniska, każdy mieszkaniec schroniska powinien otrzymać zale-
cenia dotyczące kierunku leczenia. Pracownicy schroniska powinni zawsze 
dostarczyć ofierze następujące informacje w języku dla niej zrozumiałym:

n	 Pakiet informacyjny dotyczący opieki medycznej dostępnej w schronisku;
n	 Badania lekarskie i inne formy leczenia;
n	 Porady przed i po wykonaniu badań, włączając badania na obecność 

chorób przenoszonych drogą płciową i hIV;
n	 harmonogram leczenia i dokumentacja medyczna;
n	 Indywidualna dokumentacja medyczna przeprowadzonych badań i leczenia.

Szczegółowe wytyczne dotyczące zapewnienia pomocy medycznej można 
znaleźć w Rozdziale 5 podręcznika. 

4.7.3 OPIEKA PSYCHOLOGICZNA

Każde schronisko powinno zapewnić ofiarom handlu ludźmi diagnozę  
i opiekę psychologiczną dostępną na miejscu lub poza schroniskiem. To, 
czy dane schronisko oferuje pomoc psychologa zależy od zasobów i potrzeb 
poszczególnych obiektów. 

IOM zaleca, aby schroniska, które oferują opiekę psychologiczną dla ofiar 
na miejscu lub poza nim za pośrednictwem psychologów nie będących  
pracownikami schroniska, zawarły z nimi pisemną umowę o świadczenie 
opieki psychologicznej. Niezależnie od tego, czy świadczenia zdrowotne są 
oferowane przez publiczne, prywatne placówki zdrowotne, czy też lekarza 
organizacji pozarządowej, umowy o świadczenie usług powinny określać 
warunki świadczenia tych usług, standardy opieki, poufność i opłaty z nimi 
związane.
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Dla dzieci powinna być zapewniona opieka psychologiczna świadczona 
przez specjalistów posiadających szczególną wiedzę i doświadczenie w za-
kresie pomocy psychologicznej dzieciom, które mają za sobą przeżycia 
traumatyczne i poczucie silnego zagrożenia.

Więcej informacji w kwestii udzielania wsparcia w zakresie zdrowia psychicz-
nego ofiar handlu ludźmi znajduje się w rozdziale 5, pkt 5.12.2. 

4.7.4 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA 

Każde schronisko powinno opracować zasady dotyczące skierowań lub 
świadczenia usług i opieki dla ofiar handlu ludźmi znajdujących się  
w potrzebie. To, czy dane schronisko ma psychiatrę wśród swoich pracow-
ników, zależy od zasobów i potrzeb poszczególnych obiektów. To, czy lekarz 
lub psycholog może oficjalnie skierować ofiarę do psychiatry, zależy od  
lokalnych zwyczajów.

IOM zaleca, aby schroniska oferujące ofiarom opiekę psychiatryczną na 
miejscu lub poza nim, w warunkach szpitalnych lub w formie ambulatoryj-
nej opieki psychiatrycznej, zawarły pisemną umowę o świadczenie takich 
usług. Niezależnie od tego, czy świadczenia zdrowotne są oferowane  
przez publiczne, prywatne placówki zdrowotne, czy lekarza organizacji  
pozarządowej, umowy o świadczenie usług powinny określać warunki ich 
świadczenia, standardy opieki, poufność i opłaty za nie.

W sprawie opieki psychiatrycznej skierowanej do dzieci, pracownicy schro-
niska powinni konsultować się z opiekunem dziecka lub inną instytucją 
sprawującą opiekę nad dziećmi i uzyskać ich zgodę na konsultacje  
i leczenie psychiatryczne.

Dodatkowe informacje na temat wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego 
ofiar handlu ludźmi zawiera rozdział 5, pkt 5.12.2. 

4.7.5 POMOC PRAWNA

W wielu przypadkach pomoc prawną można uzyskać w ramach usług 
świadczonych przez schronisko. Jeżeli schronisko nie zatrudnia prawników, 
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powinny zostać zawarte umowy z dostawcą usług prawnych - prywatnym, 
publicznym lub pracującym pro bono (bez wynagrodzenia) - dla zapewnienia 
pomocy prawnej mieszkańcom schroniska. Pracownicy schroniska powinni 
ponadto udostępnić mieszkańcom następujące informacje na piśmie,  
w języku dla nich zrozumiałym:

n	 Informacje prawne dotyczące statusu ofiar handlu ludźmi w kraju, gdzie 
znajduje się schronisko (Pakiet informacyjny schroniska);

n	 Informacje na temat międzynarodowych standardów mających zastoso-
wanie dla ofiar handlu ludźmi (Pakiet informacyjny schroniska).

Przy udzielaniu pomocy prawnej małoletnim, personel schroniska musi  
zawsze mieć na uwadze to, że istnieje oddzielny system prawny dla nielet-
nich, a osoby te muszą uzyskać pomoc prawną zgodnie z obowiązującymi 
normami międzynarodowymi. 

Więcej informacji na temat świadczenia pomocy prawnej ofiarom handlu 
ludźmi można znaleźć w Rozdziale 3, pkt 3.2.3.4 oraz Rozdziale 6, sekcja 6.5.

4.7.6 ZAJĘCIA REKREACYJNE

Schroniska powinny zaplanować wystarczającą ilość codziennych zajęć  
rekreacyjnych dla mieszkańców, którzy chcą i mogą w nich uczestniczyć. 
Takie zajęcia rekreacyjne dają mieszkańcom możliwość:

n	 wzajemnego poznania się;
n	 przezwyciężenia nudy i skupienia uwagi na alternatywnych, konstruktyw-

nych zadaniach;
n	 uregulowania rytmu godzin spania, podniesienia poziomu energii i wyko-

nywania ćwiczeń fizycznych;
n	 rozwijania umiejętności i poczucia własnej wartości poprzez działanie.

Zajęcia rekreacyjne mogą obejmować zadania praktyczne, takie jak: 

n	 Planowanie menu (żywienie);
n	 lista zakupów (budżetowanie);
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n	 Nakrywanie do stołu (porządek i estetyka);
n	 Gotowanie (odżywianie, estetyka, dbanie o siebie i innych);
n	 Sprzątanie (umiejętność prowadzenia gospodarstwa domowego).

Dla poprawienia kondycji, kontroli ciała i pewności siebie zajęcia rekreacyjne 
mogą również obejmować ćwiczenia fizyczne, takie jak:

n	 Rytmika; 
n	 aerobik;
n	 Joga;
n	 Sporty drużynowe.

Sztuka i rękodzieło są typem zajęć terapeutycznych, które sprzyjają rozwijaniu 
umiejętności mieszkańców oraz umożliwiają im samodzielne wykonywanie 
prezentów dla dzieci i pozostałych członków rodziny.

Szczególny typ zajęć rekreacyjnych i edukacyjnych powinien być dostępny 
dla dzieci i młodzieży, aby były one w stanie uczestniczyć w zajęciach odpo-
wiednio do swojego wieku i poziomu rozwoju.

4.7.7 DODATKOWA POMOC W PROCESIE REINTEGRACJI

Mieszkańcy schroniska mogą potrzebować dodatkowej pomocy w procesie 
reintegracji, która może być im udzielana przez pracowników schroniska. 
Schroniska powinny współpracować z ofiarami, aby ocenić ich potrzeby  
i podejmować współpracę z innymi organizacjami w celu świadczenia  
potrzebnych usług, które nie mogą być zapewnione przez dany obiekt.  
Przykładami takich usług mogą być: powrót do systemu edukacji, kształcenia 
zawodowego, pomoc w zakładaniu mikroprzedsiębiorstw, własnej działal-
ności zarobkowej, staże lub wsparcie finansowe. 

Więcej informacji na temat takiej pomocy znajduje się w rozdziale 3,  
w pkt. 3.2.3.
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4.7.8 DOKUMENTY PODRÓŻY I TOŻSAMOŚCI ORAZ PROGRAM POMOCY 
W DOBROWOLNYM POWROCIE DLA OFIAR PRZEBYWAJĄCYCH W KRAJACH 
TRANZYTU LUB PRZEZNACZENIA

W większości przypadków to personel organizacji pomocowej w krajach 
tranzytu będzie odpowiedzialny za pomoc ofiarom w uzyskaniu potrzebnych 
dokumentów tożsamości, dokumentów podróży i asysty, a także w pomocy  
w dobrowolnym powrocie dla mieszkańców schroniska. W takich przypadkach 
rola pracowników schroniska polega na:

n	 Koordynacji współpracy ofiary z osobami odpowiedzialnymi za uzyskanie 
dokumentów;

n	 uzyskaniu stosownych informacji od danego mieszkańca schroniska;
n	 Przekazywaniu mieszkańcowi na bieżąco informacji o postępach w zała-

twianiu formalności oraz przewidywanym czasie zakończenia procedur; 
n	 upewnieniu się, że indywidualne plany działania dotyczące danej osoby 

zostały opracowane zgodnie z harmonogramem pomocy i ogólnym  
samopoczuciem rezydenta schroniska;

n	 Przygotowanie planu działań i zapewnienie pomocy przed wyjazdem,  
w tym udzielenie wskazówek co do możliwości kontynuacji korzystania 
ze wsparcia po powrocie do kraju przeznaczenia.

4.8 Opracowanie planu dla konkretnego przypadku 

Pracownicy schroniska powinni opracować indywidualny plan wsparcia dla 
każdej ofiary. Po pierwszym spotkaniu z osobą pokrzywdzoną, przeprowa-
dzający wywiad powinien spotkać się z kierownikiem schroniska i innymi 
zaangażowanymi  pracownikami dla omówienia właściwego planu pomocy. 
Jego rozmiar i zakres zależeć będzie od stanu ofiary, jej najpilniejszych po-
trzeb, przewidywanego czasu pobytu w schronisku i od zasobów schroniska 
oraz zgody ofiary. Wstępne zalecenia dla opracowania planu pomocy powin-
ny być określone i omówione z ofiarą. 

Każdy plan pomocy ofierze powinien zawierać następujące dane:

n	 Dokumentację zalecanej i zapewnionej ofierze pomocy; 
n	 Dokumentację pomocy zaakceptowanej i otrzymanej przez ofiarę;
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n	 Podpisane formularze zgody;
n	 Oświadczenie ofiary określające krótkoterminowe cele, które mają zostać 

osiągnięte przed opuszczeniem schroniska;
n	 Raporty dotyczące postępów w odniesieniu do celów i ogólnej sytuacji 

ofiary;
n	 Dzienne uwagi dotyczące ogólnego stanu ofiary; 
n	 Dokumentację komunikacji ofiary z członkami rodziny lub przyjaciółmi;
n	 Rekomendacje i skierowania dotyczące dalszej opieki.

Kompletowanie dokumentacji schroniska powinno zostać zakończone 
przed wyjazdem ofiary.

Indywidualne plany działania dla dzieci i młodzieży powinny być opracowa-
ne w porozumieniu z ich opiekunem prawnym lub inną, stosowną instytucją 
sprawującą opiekę nad dzieckiem. We wszystkich przypadkach, opinie i ży-
czenia dziecka będącego ofiarą handlu ludźmi powinny być rozważone  
z uwzględnieniem jego wieku i poziomu rozwoju. Stopień udziału w podej-
mowaniu decyzji oraz tworzeniu planu zależeć będą od fizycznego i psy-
chicznego wieku każdego małoletniego.

Dyskusja z ofiarą na temat właściwego sposobu pomocy i osiąganych  
postępów ma zwykle miejsce podczas spotkań indywidualnych. 

4.9 Opuszczenie schroniska 

W większości przypadków to kierownik schroniska jest odpowiedzialny za 
zapewnienie sprawnego wyjazdu mieszkańców ze schroniska i potwierdzenie, 
że procedury wyjazdu zostały dotrzymane. Ponadto, kierownik schroniska lub 
inny pracownik powinien wypełnić listę kontrolną wyjazdu. Przykład takiej 
listy kontrolnej znajduje się w Obowiązkach personelu wobec osób opuszcza-
jących schronisko w Załączniku V, na końcu tego rozdziału.

Ofiary, które otrzymały pomoc w schronisku powinny mieć możliwość wyra-
żenia opinii na temat jakości i adekwatności tej pomocy. Oprócz pytań doty-
czących usług, zadawanych podczas konsultacji i spotkań z mieszkańcami, 
pracownicy schroniska mogą poprosić o pisemną opinię przed wyjazdem ze 
schroniska. W tym celu mieszkańcy powinni otrzymać ankietę wyjazdu na 
jeden lub dwa dni przed opuszczeniem schroniska i zwrócić ją po wypełnieniu, 
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w dniu wyjazdu. ankietę należy dołączyć do akt i omówić podczas zebrania 
pracowników pod koniec każdego miesiąca. Przykładowa ankieta wypełniana 
przez podopiecznego opuszczającego schronisko znajduje się w załączniku 
VI, na końcu tego rozdziału.

4.10 Prowadzenie rejestru

Każde schronisko powinno mieć zapisane zasady i szczegółowe procedury 
oraz instrukcje dotyczące gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania 
rejestrów schroniska i wszelkich danych dotyczących jego mieszkańców 
oraz pracowników.

Wszystkie dokumenty powinny być traktowane zgodnie z procedurami  
bezpieczeństwa organizacji pomocowej, jak również krajowymi i między-
narodowymi wytycznymi dotyczącymi zbierania, przechowywania, wykorzy-
stywania i przekazynia danych osobowych.

W sytuacji, gdy określone dokumenty nie są już potrzebne, wszystkie papie-
rowe zapisy odnoszące się do ofiar i personelu, niezależnie od tego czy  
zawierają dane osobowe czy nie, powinny zostać zniszczone jako dokumen-
ty poufne i rozdrobnione w niszczarce. 

Więcej informacji o ochronie danych można znaleźć w rozdziale 1, sekcja 
1.2 oraz w rozdziale 5, sekcja 5.17.

Przypisy

1 Zaczerpnięte z S. Kahill, Interventions for Burnout in the Helping Professions:  
A Review of the Empirical Evidence, Canadian Journal of Counseling Review, 
22:3, 1988.
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Załącznik I Wytyczne w sprawie standardów postępowania 
pracowników

PRZEDMOWA

Tu jest miejsce na zamieszczenie podstawowych zasad działania lub misji orga-
nizacji. Może ona również zawierać oświadczenie na temat potrzeby stosowania 
kodeksu postępowania pracowników, jako że zachowanie pracowników przyczynia 
się do osiągania celów organizacji; utrzymania jej dobrego imienia, kształtowania  
i umacniania standardów postępowania oraz profesjonalizmu personelu. 

Wartości i podstawowe zasady  

W tej części organizacja może przedstawić listę wartości, których zobowiązuje się 
przestrzegać, na przykład: poszanowanie podstawowych praw człowieka, sprawie-
dliwości społecznej, godności i wartości osoby, zobowiązanie do prawości, prawdo-
mówności i uczciwości we wszystkich działaniach, zobowiązanie do propagowania 
i stosowania zasad tolerancji, zrozumienia i szacunku dla wszystkich, bez względu 
na rasę, płeć, religię, kolor skóry, pochodzenie, stan cywilny, orientację seksualną, 
wiek, niepełnosprawność fizyczną i przekonania polityczne, i/lub zobowiązanie do 
korzystania z zasobów organizacji w sposób odpowiedzialny.

Zobowiązanie do przestrzegania standardów

Tu należy zamieścić oświadczenie zobowiązujące członków personelu do stosowania 
się do ustalonych standardów postępowania. 

Zakaz dyskryminacji

Tu organizacja może zawrzeć oświadczenie, na mocy którego pracownicy zobowiązują 
się do stałego poszanowania godności, wartości i równości wszystkich ludzi, bez 
względu na rasę, płeć, religię, kolor skóry, narodowość, stan cywilny, orientację sek-
sualną, wiek, niepełnosprawność fizyczną i przekonania polityczne. 

Zakaz molestowania

Tu organizacja może zawrzeć zobowiązanie pracowników do unikania jakiejkolwiek 
formy molestowania oraz deklarację organizacji, że zapewnia środowisko pracy wolne 
od molestowania. Każda forma dyskryminacji lub molestowania, w tym molestowanie 
seksualne lub ze względu na płeć, a także fizyczne lub werbalne nadużycia w miej-
scu pracy lub w powiązaniu z pracą, powinna być zabroniona. Pracownicy mogą być 
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pouczeni, by nie grozić, nie straszyć i w żaden inny sposób nie zachowywać się tak, 
by bezpośrednio lub pośrednio wpływać na zdolność innych pracowników do wy-
konywania swoich obowiązków. Pracownicy powinni zostać poinformowani, że nie 
można nadużywać swoich funkcji do celów osobistych ze szkodą dla innych. 

Równość płci

Tu organizacja może się zobowiązać do przestrzegania równości mężczyzn i kobiet  
i zadeklarować podjęcie wysiłków na rzecz usuwania wszelkich barier dla równości płci.

Konflikt interesów

Pracownicy powinni być informowani o tym, co stanowi konflikt interesów i jakie 
kroki powinni podjąć, jeśli mają do czynienia z potencjalnym konfliktem interesów. 
Można tu opisać, jakie kroki powinien podjąć pracownik w sytuacji, gdy będzie miał 
służbowo do czynienia ze sprawą, w którą jest bezpośrednio lub pośrednio zaanga-
żowany materialnie. 

Możliwy jest zapis, że pracownicy nie powinni oferować i proponować żadnych korzyści, 
prezentów, wynagrodzenia lub innych korzyści osobistych żadnemu innemu pracow-
nikowi lub osobom trzecim w celu zachęcenia ich do wykonania, nie wykonania 
lub opóźnienia jakiejkolwiek czynności służbowej. Podobnie pracownicy powinni być 
pouczeni, by nie oczekiwali i nie przyjmowali żadnych przysług, prezentów, wyna-
grodzenia lub innych korzyści osobistych od innego pracownika lub osoby trzeciej  
w zamian za wykonanie, nie wykonanie lub opóźnienie w wykonywaniu jakiejkolwiek 
czynności służbowej.

Pracownicy powinni być pouczeni, by nie korzystali z biura, ani ze zdobytej w drodze 
służbowej wiedzy dla uzyskania prywatnych korzyści finansowych lub innych, albo 
dla uzyskania prywatnych korzyści przez jakiekolwiek osoby trzecie, w tym szczególnie 
rodzinę i przyjaciół.

Wykorzystanie majątku i aktywów

Tu można opisać zasady regulujące korzystanie z mienia i aktywów organizacji. 

Relacje kierownika z podwładnymi

Tu należy przedstawić właściwe relacje pomiędzy podwładnymi a kierownictwem, 
na przykład: funkcjonowanie w oparciu o wzajemny szacunek, przestrzeganie praw 
pracowników do tworzenia i przystępowania do stowarzyszeń lub związków zawodo-
wych, rozwijanie swoich zainteresowań. Pracownicy mają obowiązek pełnego zaan-
gażowania się w pracy i prawo do konsultacji w sprawach ich dotyczących. 
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Kontakt z mediami

Tu organizacja może zamieścić przepisy i reguły dotyczące kontaktu z mediami - kto 
może reprezentować organizację wobec mediów, jaki rodzaj informacji może lub nie 
może być ujawniony itp. Ta część może również regulować postępowanie w sytuacji 
kontaktu ofiar handlu ludźmi z mediami.  

Wykorzystanie i ochrona informacji

Tu organizacja może zaprezentować zasady i przepisy w zakresie przekazywania  
informacji, zasady dotyczące informacji poufnych i tym podobne. Ta część może 
także regulować odpowiedzialność pracowników w zakresie ochrony informacji  
o ofiarach handlu ludźmi. 

Bezpieczeństwo

Ta część może prezentować zasady bezpieczeństwa i przepisy, które muszą być  
przestrzegane, - szczególnie w przypadku osób udzielających pomocy ofiarom han-
dlu ludźmi. Przykładowe zasady bezpieczeństwa przedstawione są w załącznikach 
II, III, i IV Rozdziału 4 podręcznika.

Zachowanie personelu 

Tu organizacja może zapisać wszelkie standardy zachowania, jakiego oczekuje się 
od pracowników, w tym dotyczącego wszelkich powiązań z osobami podejrzanymi  
o handel ludźmi, co jest naruszeniem prawa krajowego, międzynarodowego i praw 
człowieka. 

Dodatkowe zatrudnienie i działalność 

Tu organizacja może określić zasady dotyczące mozliwości podejmowania zatrud-
nienia przez pracowników poza schroniskiem lub innych zajęć, takich jak nauczanie, 
wykłady, publikowanie książek i artykułów, działalność polityczna itp. 

Upominki, nagrody i wynagrodzenia ze źródeł zewnętrznych

Tu organizacja może określić zasady dotyczące otrzymywania prezentów i nagród 
oraz reguły, zgodnie z którymi pracownicy powinni o tym informować pracodawcę.



181

ROZDZIaŁ 4 ORGaNIZOWaNIe MIeJSC SChRONIeNIa

Załącznik II Klauzula poufności dla pracowników

Rozumiem znaczenie zachowania poufności przez wzgląd na zapewnienie ochrony 
bezpieczeństwa schroniska, jego mieszkańców i pracowników.

Zobowiązuję się do zachowania poufności informacji o mieszkańcach schroniska, 
do nie ujawniania ich danych osobowych bez ich zgody, a w nagłych przypadkach - 
za zgodą kierownictwa schroniska.

Nie będę rozmawiał o działaniach podejmowanych wobec podopiecznych oraz  
o działalności schroniska z mediami chyba, że odbędzie się to na wniosek i po uzys-
kaniu zgody mojego przełożonego, ze wskazaniem natury, celu i zakresu każdej 
wypowiedzi.

Nie będę rozmawiał o sprawach mieszkańców schroniska w miejscach publicznych. 

Będę traktował adres schroniska jako poufny.

Nie będę omawiał spraw związanych z personelem lub działalnością schroniska  
w miejscach publicznych. 

Jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące poufności będę przekazywał 
bezpośredniemu przełożonemu.

Rozumiem, że umyślne naruszenie zasad poufności może pociągać za sobą zasto-
sowanie wobec mnie środków dyscyplinarnych, w tym zawieszenia w obowiązkach 
lub zwolnienia z pracy.

 Podpis pracownika schroniska Podpis kierownika
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Załącznik III Prawa mieszkańców schroniska

Wszyscy mieszkańcy schroniska korzystają z następujących praw:

•	 Traktowania z godnością i szacunkiem;
•	 Poufności;
•	 Szacunku dla prywatności;
•	 Samostanowienia w wyznaczaniu celów i planów pomocy;
•	 Traktowania z uwzględnieniem wrażliwości kulturowej;
•	 Korzystania z oferowanych usług w oparciu o wyrażenie pełnej zgody;
•	 Klarownej informacji o zakresie świadczonej pomocy w języku zrozumiałym dla 

mieszkańców;
•	 Dostępu do swoich akt osobowych.

Jeżeli istnieją powody, aby sądzić, że którekolwiek z tych praw zostało zlekceważone, 
można poprosić o indywidualne spotkanie z kierownikiem schroniska, który nie-
zwłocznie rozważy tę kwestię. 
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Załącznik IV Regulamin schroniska

•	 Traktuj innych mieszkańców i pracowników z szacunkiem i godnością. 
•	 Przyjmuj i zobowiązuj się do wypełniania obowiązków domowych, przydzielonych 

przez pracowników schroniska. 
•	 utrzymuj swoje miejsce do spania w stanie schludnym i czystym. 
•	 Szanuj własność i zasoby schroniska, korzystaj z nich właściwie i odpowiedzialnie. 
•	 Schronisko nie odpowiada za rzeczy osobiste nie oddane do depozytu.
•	 Należy przestrzegać rozkładu dnia schroniska, w tym godzin wstawania i ciszy 

nocnej (gaszenia świateł). 
•	 Należy uzyskać zgodę pracowników schroniska na wejście do schroniska i jego 

opuszczenie. 
•	 Należy stosować wszystkie terapie zalecane przez lekarzy, psychologa i pracowni-

ków schroniska. 
•	 lekarstwa muszą być przyjmowane w przepisanych dawkach i o wskazanych 

godzinach. 
•	 Wszyscy mieszkańcy schroniska muszą ściśle przestrzegać zasad higieny 

osobistej. 
•	 Zakazuje się krzyków i hałasowania w schronisku. 
•	 Zakazuje się palenia tytoniu wewnątrz schroniska. 
•	 Obszary znajdujące się poza strefą ogólnodostępną w schronisku (np. biura 

pracowników, pokój badań lekarskich) nie mogą być używane bez uprzedniej 
zgody pracowników.

Zasady ogólne powinny zostać dostosowane do dzieci, będących ofiarami handlu 
ludźmi, w zależności od ich wieku i dojrzałości. Oto przykłady takich reguł dla 
małoletnich:

•	 Dbaj o siebie i przestrzegaj zasad higieny osobistej. 
•	 Wypełniaj własne obowiązki domowe (ściel swoje łóżko itp.). 
•	 Szanuj prawa innych, swoje prawa, przestrzegaj regulaminu schroniska. 
•	 Działaj wspólnie i aktywnie z mieszkańcami, pracownikami i innymi osobami. 
•	 Bądź obecny i bierz czynny udział we wszystkich zaplanowanych zajęciach.
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Załącznik V Obowiązki personelu wobec osób 
opuszczających schronisko

Pracownik:
Podopieczny:
Data i godzina wyjazdu:

Potwierdza się, że personel schroniska przestrzegał następujących procedur: 

Procedury dotyczące podróży oraz kolejne kroki zostały wyjaśnione osobie opusz-
czającej schronisko, która potwierdziła ich zrozumienie.

Wyjeżdżający podopieczny podpisał i otrzymał kopię kwestionariusza wyjazdu 
mieszkańca schroniska. 

Wyjeżdżający podopieczny został poproszony o  wypełnienie anonimowej ankiety 
dotyczącej pomocy oferowanej w schronisku.

Wyjeżdżający podopieczny otrzymał następujące dokumenty:

•	 Potwierdzenie “stanu zdrowia pozwalającego na odbycie podróży”;
•	 Dokumentację dotyczącą zdrowia i leczenia;
•	 Dokumenty dotyczące jego przypadku (w tym podpisane formularze zgody);
•	 Informacje kontaktowe organizacji, która może świadczyć mu dalszą pomoc.

Wszystkie dokumenty i pieniądze, oddane do depozytu u pracowników podczas 
pobytu podopiecznego w schronisku, zostały mu zwrócone.

Wyjeżdżający podopieczny otrzymał z depozytu swoje ubrania i rzeczy osobiste.

Wyjeżdżający podopieczny ma odzież i obuwie odpowiednie do pogody i warunków 
podróży.

Wyjeżdżający podopieczny został wyposażony w torbę podróżną na rzeczy osobiste.

Wyjeżdżający podopieczny otrzymał prowiant na drogę.

Wyjeżdżający podopieczny zwrócił wszystkie rzeczy należące do schroniska.

 

 Podpis Pracownika Schroniska Data
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Załącznik VI Ankieta wypełniana przez podopiecznego 
opuszczającego schronisko

ANONIMOWA ANKIETA WYPEŁNIANA PRZEZ PODOPIECZNEGO 
OPUSZCZAJĄCEGO SCHRONISKO

Celem tej ankiety jest zebranie informacji, opinii, wrażeń, pomysłów i sugestii podo-
piecznych w celu poprawy działalności schroniska i dostosowania usług do potrzeb 
jego mieszkańców. 

anonimowa ankieta będzie przechowywana razem z innymi ankietami zebranymi  
w danym miesiącu. Na koniec każdego miesiąca pracownicy przeanalizują zgro-
madzone ankiety w celu oceny, przeglądu oraz przeprowadzenia koniecznych zmian 
w działalności schroniska.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy uważasz, że byłeś/aś traktowany/a w schronisku w sposób poważny i uczciwy?
 Zawsze   Zwykle   Rzadko   Nigdy

Czy uważasz, że pracownicy dostarczyli Ci odpowiednich informacji o dostępnych 
usługach?

 Zawsze   Zwykle   Rzadko   Nigdy

Czy uważasz, że pracownicy udzielali Ci odpowiedniej informacji odnośnie postępów 
w Twojej sprawie?

 Zawsze   Zwykle   Rzadko   Nigdy

Czy czujesz, że pracownicy prawidłowo odnosili się do Twoich potrzeb i opinii?
 Zawsze   Zwykle   Rzadko   Nigdy

Czy masz jakieś uwagi dotyczące następujących usług, z których korzystałeś/aś  
w schronisku?
• Zakwaterowanie 
• Jedzenie
• Opieka medyczna
• Doradztwo
• Pomoc prawna
• Zajęcia rekreacyjne/zawodowe/edukacyjne

Czy jesteś zadowolony/a z usług oferowanych przez schronisko?



Jeśli mógłbyś/mogłabyś coś zmienić w schronisku lub w zakresie oferowanych 
usług, to co byś zmienił/a?

Czy masz jakieś inne uwagi lub sugestie w odniesieniu do schroniska?
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Handel ludźmi
a zdrowie
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5.1 Wstęp

Do niedawna działania wspierające walkę z handlem ludźmi skupiały się 
głównie na wymianie informacji, współpracy w sprawach karnych i praw-
nych, a także pomocy w powrocie i reintegracji ofiar. Jednak w ciągu ostat-
nich kilku lat w wielu protokołach1, deklaracjach2 i publikowanych rapor-
tach z badań zwracano również uwagę na poważne problemy zdrowotne 
wynikające z handlu ludźmi. Dokumenty te wskazują na potrzebę wyzna-
czenia minimalnych standardów ochrony zdrowia i zapewnienia specjali-
stycznych usług, które odpowiadać będą na konkretne potrzeby zdrowotne 
ofiar i środowisk dotkniętych handlem ludźmi.

Ofiary handlu ludźmi, niezależnie od tego, czy zostały zwerbowane w celach 
pracy przymusowej, świadczenia usług seksualnych lub innych form wykorzy-
stania, są narażone na wiele problemów zdrowotnych. W niewoli niejedno-
krotnie doświadczają przemocy fizycznej, wykorzystywania seksualnego,  
nadużyć psychologicznych i złych warunków życia oraz są narażone na wie-
le chorób. Może to powodować długotrwałe konsekwencje dla ich zdrowia 
fizycznego, rozrodczego i psychicznego3. 

Deklaracja z Budapesztu (Załącznik I) zauważa te problemy i stwierdza, że 
„więcej uwagi należy poświęcać problemom zdrowotnym i zagrożeniom dla 
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zdrowia publicznego, związanym z handlem ludźmi”. W szczególności de-
klaracja zaleca, aby każda ofiara handlu ludźmi miała zapewnioną „kom-
pleksową, stałą, dopasowaną do płci, wieku i kultury opiekę zdrowotną (...) 
świadczoną przez wykwalifikowanych specjalistów w bezpiecznym i opie-
kuńczym środowisku”. W tym celu IOM opracowała minimalne standardy  
w zakresie świadczenia opieki związanej ze zdrowiem psychicznym4.

PRAWO DO ZDROWIA

Według światowej Organizacji Zdrowia (WhO) „zdrowie to stan pełnego  
fizycznego, psychicznego i społecznego dobrego samopoczucia, a nie tylko 
brak choroby lub kalectwa”. WhO stwierdza, że „możliwość korzystania  
z najwyższego osiągalnego poziomu opieki zdrowotnej jest jednym z pod-
stawowych praw każdej istoty ludzkiej, bez względu na rasę, wyznanie, 
przekonania polityczne czy warunki ekonomiczne i społeczne”5. 

Kilka instrumentów ochrony praw człowieka podkreśla związek między pra-
wem do zdrowia i innymi prawami człowieka a prawem ofiar handlu ludźmi 
do uzyskania pomocy medycznej, jeśli tylko jest ona dostępna6,7,8,9. Na przy-
kład Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi,  
w szczególności kobietami i dziećmi uznaje, że wpływ handlu ludźmi na 
zdrowie jednostki ma charakter wielowymiarowy (tzn. fizyczny, psychiczny  
i społeczny) i w związku z tym proponuje zastosowanie wielodyscyplinarnego 
podejścia w opiece służącej powrotowi do zdrowia ofiar tego procederu. 

Ofiary handlu ludźmi mają prawo do zdrowia. Polityka i praktyki stosowane 
wobec nich muszą odzwierciedlać zasadę pełnego poszanowania praw jed-
nostki, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, oraz zasady określone we wszystkich 
obowiązujących konwencjach międzynarodowych i innych instrumentach10.

TEMATYKA ROZDZIAŁU

Rozdział ten zawiera wskazówki dotyczące świadczenia opieki medycznej 
ofiarom handlu ludźmi. Prezentuje informacje oparte o standardowe proto-
koły medyczne, istniejące badania, aktualne praktyki stosowane przez  
organizacje pracujące z ofiarami handlu ludźmi i strategie interwencji  
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zdrowotnych w powiązanych z tą problematyką obszarach (np. zdrowie mi-
grantów i uchodźców, przemoc wobec kobiet, nadużycia wobec dzieci). 

Niniejszy rozdział powinien być czytany w powiązaniu z innymi częściami 
tego podręcznika. 

MINIMALNE STANDARDY OPIEKI

W wielu krajach, minimalne standardy opieki zdrowotnej dla ofiar handlu 
ludźmi mogą być nieosiągalne dla możliwości krajowej służby zdrowia  
i dostępnych zasobów ludzkich, logistycznych i materialnych. Stąd, w poszu-
kiwaniu najlepszych praktyk, konieczne jest opracowanie minimalnych 
standardów opieki zdrowotnej nad ofiarami handlu ludźmi. Organizacje  
niosące pomoc tym ofiarom mogą współpracować z rządami krajów do-
tkniętych procederem w celu stworzenia minimalnych standardów opieki 
medycznej dla tej grupy osób. 

5.2 Aspekty zdrowotne handlu ludźmi

Rozważania nad zdrowotnymi aspektami handlu ludźmi: dzielą potrzeby 
zdrowotne na trzy grupy11, w oparciu o:

n etapy handlu ludźmi;
n sfery marginalizacji i podatności na zagrożenia;
n ryzyko, nadużycia i skutki zdrowotne handlu ludźmi.

ETAPY HANDLU LUDŹMI

Zagrożenia zdrowotne oraz potrzeby ofiar handlu ludźmi mogą być okre-
ślone zgodnie z pięcioma etapami, które można wyodrębnić w handlu  
ludźmi12,13. Są to: 

n etap poprzedzający wyjazd;
n podróż i tranzyt;
n pobyt w miejscu przeznaczenia; 
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n zatrzymanie, wydalenie i postępowanie karne; 
n integracja i reintegracja. 

Etap poprzedzający wyjazd dotyczy okresu, zanim dana osoba została  
fizycznie uwikłana w handel ludźmi. Odzwierciedla on podatność tej osoby 
na techniki rekrutacyjne, a także stan zdrowia psychicznego i fizycznego,  
w jakim ofiara znajduje się w momencie wyjazdu, co z kolei wpływa na jej 
stan zdrowia i zachowania związane ze zdrowiem na kolejnych etapach 
tego procesu. Ofiary handlu ludźmi często pochodzą z obszarów o niskiej 
jakości opieki zdrowotnej. Brak środków i utrudnienia w dostępie do świad-
czeń powodują, że problemy zdrowotne ofiar były zdiagnozowane lub leczo-
ne tylko w nielicznych przypadkach lub wcale. Ważne jest zatem, aby pod-
czas przeprowadzania oceny medycznej i planowania leczenia dla danej 
ofiary brać pod uwagę jej stan zdrowia sprzed wyjazdu z kraju pochodzenia.

Etap podróży i tranzytu zaczyna się w chwili rekrutacji i kończy w momencie 
dotarcia do punktu docelowego. Jest on również nazywany czasem „pier-
wotnej traumy”, ponieważ często w tym okresie dana osoba po raz pierwszy 
zdaje sobie sprawę z oszustwa, znajdując się jednocześnie w sytuacji za-
grożenia życia. Ofiara posiada znikomą kontrolę nad tym, co się z nią dzieje, 
lub nie ma jej w ogóle. Często musi też korzystać z niebezpiecznych metod 
transportu i przkraczać granice w miejscach niebezpiecznych. Jest narażo-
na na aresztowanie, zastraszania, poddawana groźbom i przemocy, w tym 
gwałtom i innym formom nadużyć seksualnych. 

Etap pobytu w miejscu przeznaczenia to czas, kiedy osoba pokrzywdzona 
zostaje zaangażowana do pracy i staje się ofiarą nadużyć związanych  
z przymusem, przemocą, wykorzystywaniem, koniecznością spłaty zacią-
gniętego długu i innyi formami bezprawia. Rzadko zdarza się, aby przed 
wyzwoleniem spod kontroli handlarzy ludźmi ofiara mogła skorzystać  
z pomocy medycznej lub innej formy pomocy. Dlatego w momencie oswobo-
dzenia niektóre ofiary mają wiele zakażeń, urazów, chorób i powikłań, wyni-
kających z braku odpowiedniej opieki medycznej.

Etap zatrzymania, wydalenia i postępowania karnego zaczyna się, kiedy 
ofiara znajduje się pod nadzorem policyjnym lub służb imigracyjnych za rze-
kome przestępstwa lub naruszenie prawa imigracyjnego albo rozpoczęła 
współpracę z organami ścigania w postępowaniu przeciwko handlarzom, 
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pracodawcom lub innym sprawcom wykorzystania. W niektórych ośrodkach 
detencyjnych warunki są bardzo trudne i stanową zagrożenie dla zdrowia 
fizycznego. Także fakt, że osoby te mają kontakt prawie wyłącznie z przed-
stawicielami władz publicznych (np. podczas zatrzymania, przesłuachania, 
składania zeznań lub dostarczania dowodów w trakcie postępowania kar-
nego), mogą mieć skutki uboczne dla zdrowia psychicznego i powinny być 
łagodzone za pomocą wsparcia psychologicznego. 

Etap integracji i reintegracji to długotrwały i wielopłaszczyznowy proces, 
trwający do momentu, gdy ofiara ponownie stanie się aktywnym uczestni-
kiem życia gospodarczego, kulturalnego, obywatelskiego i politycznego kra-
ju14. ucieczka z sytuacji wykorzystania związanego z handlem ludźmi nie 
gwarantuje automatycznie prostej drogi do pełnego powrotu do normalno-
ści. Ofiary często doświadczają stanów lękowych, izolacji, agresywnych za-
chowań i emocji, samostygmatyzacji (lub bycia postrzeganym jako stygma-
tyzowane przez innych). Mają trudności w komunikowaniu się z osobami 
udzielającymi pomocy i przejawiają zachowania charakterystyczne dla ne-
gatywnych strategii radzenia sobie ze stresem (np. nadużywanie papiero-
sów czy alkoholu lub zażywanie narkotyków). Problemy te mogą się nasilać 
w wyniku wcześniejszego złego stanu zdrowia, jak również w zderzeniu  
z przewidywanymi trudnościami w reintegracji z rodziną i/lub społecznością.

SFERY MARGINALIZACJI I PODATNOŚCI NA ZAGROŻENIA

Zagrożenia dla zdrowia oraz potrzeby ofiar handlu ludźmi można określić 
przez porównanie ich z innymi grupami ryzyka, takimi jak: 

n migranci i uchodźcy;
n osoby, które doświadczyły przemocy, tortur, nadużyć seksualnych lub któ-

re jako dzieci były ofiarami fizycznych i/lub seksualnych nadużyć;
n prostytutki, włączając w to dziecięcą prostytucję;
n wykorzystywani robotnicy.

Ofiary handlu ludźmi, krzywdzone, wykorzystywane na wiele sposobów  
i zepchnięte na margines z powodu swojej fizycznej, psychologicznej  
i społecznej pozycji, łączy z powyższymi grupami wiele cech wspólnych,  
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dotyczących podatności na zagrożenia oraz zdrowia. Biorąc pod uwagę nie-
wielką liczbę dostępnych informacji na temat zdrowia i handlu ludźmi, war-
to dokonać przeglądu istniejącej już w tym obszarze literatury oraz poczy-
nionych badań i opracowanych modelów wsparcia15,16. Mogą one okazać 
się pomocne w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych ofiarom handlu ludźmi.

RYZYKO, NADUŻYCIA I KONSEKWENCJE DLA ZDROWIA

Wiele zagrożeń, nadużyć i skutków zdrowotnych związanych z handlem 
ludźmi może występować równolegle lub równocześnie. Niektóre z nich to: 

n przemoc fizyczna/zdrowie fizyczne; 
n nadużycia seksualne/zdrowie narządów rozrodczych; 
n nadużycia psychologiczne/zdrowie psychiczne; 
n zniewolenie i zmuszanie do zażywania narkotyków i alkoholu/uzależnienia; 
n ograniczenia społeczne i manipulacja/dobre funkcjonowanie społeczne; 
n wyzysk ekonomiczny i niewola za długi/dobrobyt ekonomiczny; 
n brak pewności w kwestiach prawnych/bezpieczeństwo prawne; 
n upokarzające warunki pracy i życia/zdrowe warunki w miejscu pracy  

i zamieszkania;
n zagrożenia związane z marginalizacją/korzystanie ze służby zdrowia  

i dostępne świadczenia.

5.3 Zasady etyki i bezpieczeństwa dotyczące 
udzielania pomocy17 

(Zob. Załącznik I Zasady etyczne dotyczące opieki i prowadzenia rozmów  
z ofiarami handlu ludźmi). Należy pamiętać, że podczas gdy poniższy tekst 
odnosi się do „osób będących ofiarami handlu ludźmi”, w przypadku, gdy 
osoba będąca ofiarą handlu ludźmi jest pozostawionym bez opieki małolet-
nim lub osobą dorosłą, która wymaga opiekuna prawnego, określenie to  
należy rozumieć jako „osoba będąca ofiarą handlu ludźmi lub jej opiekun”.

Wszyscy pracownicy, pod których opieką znajdują się ofiary, są zobowiązani 
do udzielenia im pomocy i niezbędnego wsparcia, zawsze przestrzegając 
podstawowych zasad etyki i bezpieczeństwa. Ponieważ każde spotkanie z 
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osobą udzielającą wsparcia jest traktowane jako część procesu powraca-
nia osoby pokrzywdzonej do normalności, osoby świadczące im pomoc mu-
szą posiadać konkretne umiejętności zawodowe. Spotkania te mogą pomóc  
w odbudowie zaufania ofiary do innych osób, zwiększyć jej pewność siebie  
i obudzić nadzieję na przyszłość. Negatywne doświadczenia wyniesione  
z tychże spotkań mogą powodować z kolei, że ofiary handlu ludźmi będą  
odczuwać wstyd, czuć się napiętnowane, bezsilne i pozbawione nadziei. 

n W przypadku dzieci (poniżej 18 lat) i osób, które wymagają specjalnej pomocy, 
np. upośledzonych umysłowo, poniższe zasady muszą być rozpatrywane  
łącznie z innymi odpowiednimi procedurami (np. dotyczącymi małoletnich 
bez opieki, osób, które wymagają ustanowienia opiekuna lub przedstawiciela 
prawnego). 

n Wszystkie zasady i wytyczne niniejszego rozdziału odnoszą się zarówno do 
ofiar handlu ludźmi pozostających w pełni władz umysłowych (dorosłych  
o zdolnościach umysłowych i fizycznych umożliwiających zrozumienie, komu-
nikację i podejmowanie świadomych decyzji dotyczących ich życia), jak rów-
nież dzieci i dorosłych, którzy wymagają szczególnej pomocy, opisanej powyżej. 

n Lekarze/inni specjaliści muszą zawsze działać w dobrej wierze i w najlepszym 
interesie dziecka lub osoby dorosłej wymagającej specjalnego traktowania. 

NIE SZKODZIĆ 

„Nie szkodzić” to pierwsza zasada większości lekarskich kodeksów etycz-
nych. Biorąc pod uwagę olbrzymi poziom zagrożenia związany z handlem 
ludźmi, wyczerpanie wielu ofiar oraz ryzyko zwiększenia traumy, wspomnia-
na zasada musi być tutaj szczególne ściśle stosowana. Każdy pracownik 
słuzby zdrowia, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, powinien ocenić 
ewentualne szkody wynikające z podjęcia działania, a jeśli istnieje podej-
rzenie, że przeprowadzenie wywiadu, badania lub zastosowanie innych pro-
cedur spowoduje, że osoba pokrzywdzona znajdzie się w gorszej sytuacji 
niż wcześniej, to działania te powinny być odłożone na później. Każdego 
człowieka i każdą sytuację związaną z handlem ludźmi należy traktować 
tak, jakby istniało znaczne prawdopodobieństwo wyrządzenia szkody,  
chyba że są dowody na to, że jest inaczej. 
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ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY I KOMFORTU

Przed przeprowadzeniem rozmowy z ofiarą handlu ludźmi istotne jest, aby 
upewnić się, że czuje się ona bezpiecznie pod względem fizycznym i emo-
cjonalnym. Nawet jeśli zagrożenie dla jej bezpieczeństwa zostało ocenione 
w innym czasie i dla innych celów, osoba udzielająca pomocy musi zadać 
pytanie, czy ofiara handlu ludźmi czuje się bezpiecznie w danym momencie 
i czy jest jeszcze coś, co można zrobić, żeby poczuła się pewniej.

Ważne jest, aby każdej ofierze handlu ludźmi zadać wprost pytanie, czy 
potrzebuje natychmiastowej pomocy medycznej. Objawy zaburzeń fizycz-
nych i psychicznych mogą się szczególnie nasilić, gdy osoba znajduje się 
pod presją, a udzielanie wywiadu lub korzystanie z pomocy może być wła-
śnie taką sytuacją. Osoby udzielające wsparcia powinny w szczególności 
zadać następujące pytania: 

n „Jak się teraz czujesz?”
n „Czy w tej chwili odczuwasz ból albo dyskomfort, czy masz problemy 

zdrowotne, z powodu których chciał/a/byś skontaktować się z lekarzem 
lub pielęgniarką?” (wersja dla lekarza: „...dyskomfort i problemy zdro-
wotne, o których chciał/a/byś mi powiedzieć, zanim zaczniemy?”).

5.4 Zrozumienie postrzegania świata przez ofiary handlu 
ludźmi; kwestie mające wpływ na opiekę nad nimi

Pracownicy służby zdrowia muszą rozumieć, jaki na osoby pokrzywdzone 
mogą mieć przebyte doświadczenia związane z wykorzystaniem oraz stres 
spowodowany obecną sytuacją i wyobrażeniem przyszłości. Pomimo, że 
osoby wspierające ofiary mają dobre intencje i są pełne poświęcenia, za-
chowania ofiar handlu ludźmi mogą ograniczać możliwości udzielenia im 
pomocy, co może przeszkadzać w ich udanym powrocie do zdrowia. 

Uwaga: Zanim założymy, że wszystkie zachowania i emocje okazywane przez  
ofiary handlu ludźmi są spowodowane traumami z przeszłości, należy rozważyć, 
czy niektóre z tych zachowań nie mają charakteru samoobrony przed spostrzega-
nym lub rzeczywistym niebezpieczeństwem. Kluczowe znaczenie ma ustaleniae, 
czy lęk, niechęć do rozmów lub inne reakcje na stres nie są de facto związane  
z aktualnym i rzeczywistym poczuciem zagrożenia, na przykład strachem przed 
represjami ze strony handlarzy albo wyrządzeniem szkody lub okazaniem dez-
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aprobaty przez innych (np. członków rodziny, współmieszkańców czy byłych 
współpracowników). 

PRZETRWAĆ TERROR

Przypadki osób, które stały się przedmiotem handlu ludźmi wskazują, że 
taktyki kontroli stosowane przez handlarzy, pracodawców i sutenerów są 
podobne do tych, których używają ludzie stosujący tortury, przemoc domową 
lub przemoc wobec dzieci18: 

n terroryzowanie: budowanie trwałego i nieustannego strachu; 
n kłamstwo i oszustwo: podważanie pewności w postrzeganiu samego 

siebie i rozumieniu otaczającego świata; 
n przetrzymywanie w nieprzewidywalnych, niepodlegających kontroli 

warunkach, na które osoba pokrzywdzona nie ma wpływu: destabiliza-
cja osób oraz ograniczenie ich zdolności do planowania i przewidywania 
wydarzeń w oparciu o dotychczasową koncepcję świata, co zmusza je do 
rezygnacji z poprzednich strategii życiowych i przyjęcia samoobronnych 
strategii przetrwania w odpowiedzi na narzucone warunki bytu;

n pozbawienie mocy do podejmowania decyzji: stworzenie poczucia, że los 
ofiary a nawet jej możliwość przetrwania zależą od usatysfakcjonowania 
sprawcy i jego dobrej woli; 

n emocjonalna manipulacja: zachowanie kontroli i poczucia bliskości  
z ofiarą za pomocą manipulacji uczuciami, takimi jak miłość i zależność  
(w przypadku osób, które są w związkach intymnych ze sprawcą). Mani-
pulacja ta polega również na fałszywym podkreślaniu przez handlarzy 
pewnych zalet handlu ludźmi w sposób, który osobie pokrzywdzonej 
może wydawać się przekonujący. argumenty mogą odwoływać się do 
możliwości, jakie stwarza podróż lub praca, a które dotyczą np. wysyła-
nia pieniędzy członkom rodziny będącym na utrzymaniu ofiary, wywiązy-
wania się z obowiązków społecznych lub religijnych, spełniania swoich 
marzeń i realizacji aspiracji życiowych.

Stosowanie takich form przemocy, przymusu i psychologicznej manipulacji 
sprawia, że  ofiara staje się zależna i podporządkowana. Mają one zniszczyć 
jej poczucie tożsamości i więzi z innymi osobami. 

Na początku, ofiara znajdzie się w „ekstremalnych warunkach przetrwa-
nia”, w których będzie musiała zmierzyć się z realną możliwością śmierci19. 
Sprawca postępuje tak, że ofiara jest świadoma tego, iż nie ma wpływu na   
swoje bezpieczeństwo, wpływ taki ma natomiast jej oprawca. 
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Drugi etap polega na „wyczerpaniu fizycznym”. ludzie są zmuszani do długich 
godzin pracy, bez czasu wolnego i przy minimalnym odpoczynku, co daje 
sprawcy znaczną kontrolę nad nimi. Brak czasu na regenerację powoduje, 
że ofiara jest wyczerpana i nie ma możliwości rozważenia planu lub strategii 
obrony; musi skupić się wyłącznie na właściwym reagowaniu na polecenia  
i spostrzegane zagrożenia. 

Inne elementy, pogłębiające zależność ofiary, to pełna kontrola i izolacja20. 
W warunkach niewoli jedynym istotnym kontaktem dla ofiary jest handlarz. 
Postrzeganie siebie i świata przez ofiarę jest odzwierciedleniem wypaczo-
nej konstrukcji świata sprawcy. W ten sposób ofiara staje się nie-osobą,  
jest wyłącznie odbiciem wymagań sprawcy. Wiele reakcji ofiar na doświad-
czenie związane z handlem ludźmi to fizjologiczne i psychologiczne reakcje 
lub mechanizmy obronne, których jednostka często nie jest świadoma  
i które pozostają poza jej kontrolą.  

(Zob. także: sekcje 5.5 i 5.7 niniejszego rozdziału w częściach poświęco-
nych kwestiom wymagającym szczególnej uwagi oraz podrozdział poświę-
cony zdrowiu psychicznemu w sekcji 5.12, które szczegółowo traktują  
o skutkach handlu ludźmi dla zdrowia psychicznego ofiar). 

OBAWY

Chociaż znacząca część reakcji związanych z doświadczeniem handlu ludź-
mi może odnosić się do rozwiniętych przez ofiarę strategii przetrwania, inne 
powinny być spostrzegane jako wynikające z jej  niepokoju o teraźniejszość 
i o przyszłość. 

Ofiary handlu ludźmi znajdujące się w innym państwie mogą doświadczać 
wszystkich problemów związanych z byciem imigrantem lub uchodźcą.  
Poczucie wyobcowania, bariery językowe i kulturowe, niepokój o status  
prawny pobytu, pozostanie w danym kraju lub powrót, oraz poczucie zależ-
ności i nadmierne poleganie na osobach i organizacjach organizujących 
pomoc, to tylko niektóre z nich. 

Ofiary handlu ludźmi muszą również zmierzyć się ze stresem związanym  
z potencjalną lub rzeczywistą społeczną dezaprobatą albo z upokorzeniem 
płynącym z doświadczeń z przeszłości. Nie należą do rzadkości przypadki,  
w których ofiary handlu ludźmi zostają odrzucone przez swoje rodziny lub  
społeczności za to, że były zmuszane do prostytucji, zostały wykorzystane 
seksualnie, powróciły bez obiecanych dochodów lub pozostawiły niespła-
cone długi. 
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ZACHOWANIA REAKTYWNE I WSPARCIE 

Wszystkie osoby pracujące z ofiarami handlu ludźmi powinny starać się  
zrozumieć przyczyny ich konkretnych zachowań. Wiedza ta pomoże im zna-
leźć najlepszą formę zaproponowania pomocy, i zrozumieć, dlaczego cza-
sem pokrzywdzeni odmawiają przyjęcia wsparcia, nie przychodzą na umó-
wione spotkania, czy nawet nie biorą lekarstw. Każda osoba inaczej reagu-
je na traumę związaną z handlem ludźmi. Wiele ofiar będzie w szoku  
i z poczuciem klęski, podczas gdy inne mogą zareagować z większą nieza-
leżnością i pewnością siebie. W każdym przypadku obowiązują takie same 
zasady udzielania pomocy. Prawa ofiar handlu ludźmi muszą być cały czas 
przestrzegane, a one same powinny być traktowane z uwzględnieniem  
zasad indywidualnego podejścia i otrzymywać najlepszą dostępną opiekę.

Do najważniejszych problemów w pomocy ofiarom handlu ludźmi można  
zaliczyć ich ograniczoną zdolność do zaufania innym i sobie oraz  
poczucie utraty kontroli nad własnym życiem. utrata kontroli nad własnym 
ciałem i tym, co się z nim dzieje (np. przez nadużycia seksualne, przymu-
szanie do niebezpiecznej pracy itp.) jest szczególnie istotna dla osób, które 
mają poddać się badaniom lekarskim, ponieważ w pewnym sensie będą 
znowu musiały oddać tę kontrolę, tym razem lekarzowi przeprowadzające-
mu badanie. 

Przy udzielaniu wsparcia ofiarom zaufanie ma zasadnicze znaczenie. Dla 
ofiary obdarzenie kogoś zaufaniem i przyjmowanie pomocy oznacza prze-
kazanie tej osobie części kontroli nad swoim życiem. Paradoksem jest, że 
odrzucanie pomocy (w wielu przypadkach jest to działanie autodestrukcyjne) 
daje niektórym ofiarom wrażenie, że to one utrzymują kontrolę nad swoim 
życiem, ponieważ to one same podejmują działania, nie pozwalając komuś 
decydować w ich imieniu. 

W tabeli poniżej przedstawiono niektóre z bardziej powszechnych emocji 
charakterystycznych dla osób, które padły ofiarą handlu ludźmi oraz potencjal-
ny wpływ, jaki mogą mieć te reakcje na świadczenie pomocy; wskazany jest 
też sposób wsparcia, jaki można w takich sytuacjach zaproponować. 

Dodatkowe informacje znajdują się również w sekcjach 5.5, 5.7.1 i 5.8  
niniejszego rozdziału, zatytułowanego Kwestie wymagające szczególnej 
uwagi oraz w podrozdziałach poświęconych zdrowiu psychicznemu i hIV/
aIDS w części wytycznych klinicznych poniżej.
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5.5 Kwestie wymagające szczególnej uwagi 

Niniejszy podrozdział traktuje o zagadnieniach, które wymagają szczegól-
nej uwagi lub stosowania szczególnych procedur przy udzielaniu pomocy ofia-
rom handlu ludźmi. Jego celem jest opisanie kompetencji kulturowych (np. 
zapewnienie opieki uwzględniającej różnice kulturowe), podkreślenie różnic  
i szczególnych potrzeb wynikających z płci, przedstawienie faktów na temat 
hIV/aIDS, zwrócenie uwagi na problem nadużywania substancji psychoak-
tywnych i omówienie niektórych złożoności w relacji pracownik służby zdro-
wia – pacjent.

5.5.1 KOMPETENCJE KULTUROWE 

Terminu „kompetencje kulturowe” często używa się w medycynie i w dyscy-
plinach pozamedycznych, w odniesieniu do sposobu, w jaki czynniki etnicz-
ne, rasowe, narodowe, społeczne i językowe wpływają na opiekę medyczną 
i relacje między pacjentami a podmiotami udzielającymi im pomocy. Nabywanie 
kompetencji kulturowych to rozwijanie świadomości, akceptacji i umiejęt-
ności reagowania na różnice kulturowe we wszystkich powyższych kontek-
stach. Odpowiednie reagowanie na te różnice jest oczywiście niezbędne dla 
zapewnienia skutecznej opieki, i jest także obowiązkiem wynikającym z in-
strumentów ochrony praw człowieka, takich jak Międzynarodowy Pakt Praw 
Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych22.

Kompetencje kulturowe zostały zdefiniowane jako „kompleksowe połączenie 
wiedzy, postaw i umiejętności, które zwiększają komunikację międzykulturową 
i sprawiają, że interakcje z innymi osobami stają się właściwe i skuteczne”. 
Kompetencje kulturowe obejmują:

n wiedzę o wpływie kultury na przekonania i zachowania innych;
n świadomość własnych cech kulturowych i uprzedzeń oraz ich wpływu na innych; 
n zrozumienie wpływu kontekstu społeczno-politycznego, gospodarczego i środo-

wiskowego na konkretne sytuacje23. 

Ze względu na różnorodność personelu medycznego, społeczeństw i miejsc, 
gdzie świadczona jest opieka zdrowotna, nabycie odpowiednich kompeten-
cji kulturowych może wymagać znaczących inwestycji, zarówno jeśli chodzi  
o czas, jak i o zasoby. Polega ono na wypracowaniu postaw, zachowań, 
wiedzy i umiejętności, których prawie zawsze trzeba się nauczyć (lub wspierać 
ich nabywanie poprzez naukę), co wymaga zainteresowania i chęci zarów-
no ze strony kierownictwa, jak też i pracowników organizacji udzielających 
pomocy ofiarom handlu ludźmi.

Ch
ar

ak
te

ry
st

yc
zn

e 
 

re
ak

cj
e 

zw
ią

za
ne

  
z 

ha
nd

le
m

 lu
dź

m
i

Sp
os

ób
 u

ja
w

ni
en

ia
 s

ię
 ty

ch
 re

ak
cj

i p
od

cz
as

 u
dz

ie
la

ni
a 

po
m

oc
y 

Sp
os

ob
y 

ud
zi

el
an

ia
 w

sp
ar

ci
a 

w
ob

ec
 n

eg
at

yw
ny

ch
 re

ak
cj

i o
fia

ry
St

ra
ch

,  
br

ak
 p

oc
zu

ci
a 

be
zp

ie
cz

eń
st

w
a,

 
ni

ep
ok

ój
 

N
ie

ch
ęć

 d
o 

sp
ot

ka
ń 

z 
lu

dź
m

i, 
w

yj
śc

ia
 n

a 
ze

w
ną

tr
z 

lu
b 

po
zo

st
an

ia
 

sa
m

em
u;

 d
rż

en
ie

, p
rz

ys
pi

es
zo

ne
 b

ic
ie

 lu
b 

ko
ła

ta
ni

e 
se

rc
a,

 tr
ud

no
śc

i 
z 

za
sy

pi
an

ie
m

 i 
ko

sz
m

ar
y 

se
nn

e,
 tr

ud
no

śc
i w

 p
oz

os
ta

ni
u 

sp
ok

oj
ni

e 
w

 
je

dn
ym

 m
ie

js
cu

 lu
b 

pr
ob

le
m

y 
z 

ko
nc

en
tra

cj
ą.

St
os

ow
an

ie
 ś

ro
dk

ów
 z

ap
ew

ni
aj

ąc
yc

h 
be

zp
ie

cz
eń

st
w

o;
 

po
in

fo
rm

ow
an

ie
 o

fia
ry

 o
 z

as
to

so
w

an
yc

h 
śr

od
ka

ch
 o

ch
ro

ny
 je

j 
be

zp
ie

cz
eń

st
w

a 
i z

ap
ew

ni
en

ie
 je

j o
 ic

h 
sk

ut
ec

zn
oś

ci
;  

po
uf

no
ść

  
i o

ch
ro

na
 lo

ka
liz

ac
ji 

sc
hr

on
is

ka
 lu

b 
m

ie
js

ca
 p

ob
yt

u,
 to

w
ar

zy
sz

en
ie

 
ofi

er
ze

 p
rz

y 
w

yj
śc

iu
 n

a 
ze

w
ną

tr
z 

na
 s

po
tk

an
ie

 lu
b 

pr
zy

 z
ał

at
w

ia
ni

u 
sp

ra
w.

 
N

ie
uf

no
ść

  
w

 s
to

su
nk

u 
 

do
 in

ny
ch

 

Os
tro

żn
oś

ć 
w

ob
ec

 o
so

by
 w

sp
ie

ra
ją

ce
j i

 o
fe

rt
 p

om
oc

y;
 n

ie
ch

ęć
 d

o 
uj

aw
ni

en
ia

 in
fo

rm
ac

ji,
 p

od
aw

an
ie

 fa
łs

zy
w

yc
h 

in
fo

rm
ac

ji;
 tr

ud
no

śc
i  

w
 re

la
cj

ac
h 

z 
os

ob
am

i u
dz

ie
la

ją
cy

m
i w

sp
ar

ci
a,

 w
sp

ół
m

ie
sz

ka
ńc

am
i, 

in
ny

m
i o

so
ba

m
i o

bj
ęt

ym
i p

ro
gr

am
em

, r
od

zi
ną

 it
p.

 

Ci
er

pl
iw

oś
ć 

i w
yt

rw
ał

oś
ć 

w
  b

ud
ow

an
iu

 re
la

cj
i; 

be
zw

ar
un

ko
w

e 
ud

zi
el

an
ie

 p
ra

kt
yc

zn
ej

 p
om

oc
y 

i m
or

al
ne

go
 w

sp
ar

ci
a;

 re
gu

la
rn

e 
an

al
iz

y 
po

tr
ze

b 
ofi

ar
y 

i s
ta

nu
 je

j s
am

op
oc

zu
ci

a.
 

N
ie

uf
no

ść
 w

ob
ec

 
si

eb
ie

, n
is

ki
e 

po
cz

uc
ie

 w
ła

sn
ej

 
w

ar
to

śc
i 

Bi
er

no
ść

, t
ru

dn
oś

ci
 w

 p
od

ej
m

ow
an

iu
 d

ec
yz

ji 
lu

b 
uf

an
iu

 w
e 

w
ła

sn
e 

op
in

ie
, t

ru
dn

oś
ci

 w
 p

la
no

w
an

iu
 p

rz
ys

zł
oś

ci
; n

ad
w

ra
żl

iw
oś

ć 
 

i p
rz

es
ad

ne
 re

ag
ow

an
ie

 n
a 

in
ny

ch
 i 

na
 c

zy
nn

ik
i z

ew
nę

tr
ze

. 

W
yz

na
cz

an
ie

 n
ie

w
ie

lk
ic

h 
za

da
ń 

i k
ró

tk
ot

er
m

in
ow

yc
h 

ce
ló

w,
 

w
sp

ie
ra

ni
e 

kr
ót

ko
te

rm
in

ow
yc

h 
os

ią
gn

ię
ć,

 w
al

id
ac

ja
 o

si
ąg

ni
ęć

.

Sa
m

oo
bw

in
ia

ni
e,

po
cz

uc
ie

 w
in

y, 
w

st
yd

 
Tr

ud
no

śc
i w

 n
aw

ią
zy

w
an

iu
 k

on
ta

kt
u 

w
zr

ok
ow

eg
o,

 tr
ud

no
śc

i  
w

 w
yr

aż
an

iu
 s

ie
bi

e;
 tr

ud
no

śc
i w

 u
ja

w
ni

an
iu

 s
zc

ze
gó

łó
w

 w
yd

ar
ze

ń 
i 

uc
zu

ć,
 n

ie
ch

ęć
 d

o 
po

dd
aw

an
ia

 s
ię

 b
ad

an
io

m
 le

ka
rs

ki
m

, d
o 

ud
zi

ał
u 

w
 te

ra
pi

ac
h 

gr
up

ow
yc

h 
lu

b 
in

ny
ch

 fo
rm

ac
h 

po
m

oc
y. 

Za
pe

w
ni

en
ie

, ż
e 

to
, c

o 
si

ę 
st

ał
o,

 n
ie

 n
as

tą
pi

ło
 z

 w
in

y 
ofi

ar
y, 

pr
zy

po
m

ni
en

ie
, ż

e 
ha

nd
el

 lu
dź

m
i j

es
t p

rz
es

tę
ps

tw
em

, k
tó

re
 d

ot
yk

a 
w

ie
lu

 lu
dz

i, 
a 

ni
e 

je
dy

ni
e 

ofi
ar

ę.
 P

rz
yp

om
in

an
ie

 o
 je

j/
je

go
 o

dw
ad

ze
  

i z
ar

ad
no

śc
i w

yk
az

an
yc

h 
w

 e
ks

tre
m

al
ny

ch
 w

ar
un

ka
ch

. 
Zł

oś
ć 

na
 s

ie
bi

e 
 

lu
b 

in
ny

ch
 

W
ro

go
ść

 lu
b 

pr
ze

m
oc

 w
ob

ec
 o

só
b 

ud
zi

el
aj

ąc
yc

h 
w

sp
ar

ci
a 

lu
b 

in
ny

ch
 

(n
p.

 w
sp

ół
m

ie
sz

ka
ńc

ów
, r

od
zi

ny
); 

sa
m

oo
ka

le
cz

en
ia

; s
ab

ot
ow

an
ie

 
pr

oc
es

u 
zd

ro
w

ie
ni

a;
 s

ab
ot

aż
 le

cz
en

ia
; p

rz
es

ad
ne

 re
ag

ow
an

ie
, 

ni
ec

hę
ć 

do
 u

dz
ia

łu
 w

 z
aj

ęc
ia

ch
; o

bw
in

ia
ni

e 
lu

b 
os

ka
rż

an
ie

 in
ny

ch
; 

ni
ec

hę
ć 

do
 w

sp
ół

pr
ac

y 
lu

b 
ni

ew
dz

ię
cz

no
ść

. 

Ci
er

pl
iw

oś
ć,

 z
ac

ho
w

an
ie

 s
po

ko
ju

 w
 o

bl
ic

zu
 w

ro
go

śc
i, 

ni
eo

ka
zy

w
an

ie
 

gn
ie

w
u,

 w
ro

go
śc

i c
zy

 fr
us

tra
cj

i, 
w

dr
oż

en
ie

 u
za

sa
dn

io
ny

ch
 i 

w
ła

śc
iw

yc
h 

śr
od

kó
w

 w
 c

el
u 

za
pe

w
ni

en
ia

 o
fie

rz
e 

be
zp

ie
cz

eń
st

w
a,

 
w

dr
oż

en
ie

 u
za

sa
dn

io
ny

ch
 i 

w
ła

śc
iw

yc
h 

śr
od

kó
w

 d
la

 z
ap

ew
ni

en
ia

 
be

zp
ie

cz
eń

st
w

a 
in

ny
m

 o
so

bo
m

. 
Za

ni
ki

 p
am

ię
ci

, 
dy

so
cj

ac
ja

N
ie

m
oż

no
ść

 p
rz

yp
om

ni
en

ia
 s

ob
ie

 s
zc

ze
gó

łó
w

 lu
b 

ca
łyc

h 
fra

gm
en

tó
w

 
zd

ar
ze

ń 
z 

pr
ze

sz
ło

śc
i; 

zm
ia

ny
 o

pi
su

 w
yd

ar
ze

ń 
 

z 
pr

ze
sz

ło
śc

i; 
po

zo
rn

a 
ni

ec
hę

ć 
do

 o
dp

ow
ie

dz
i n

a 
py

ta
ni

a.
 

N
ie

 o
są

dz
an

ie
 i 

ni
e 

po
tę

pi
an

ie
 o

fia
ry

, n
ie

 n
ac

is
ka

ni
e 

i n
ie

 n
ęk

an
ie

 je
j. 

Zr
oz

um
ie

ni
e,

 ja
k 

is
to

tn
e 

dl
a 

ni
ek

tó
ry

ch
 o

só
b 

je
st

 n
ie

pa
m

ię
ta

ni
e 

pe
w

ny
ch

 rz
ec

zy
. 

Iz
ol

ac
ja

, s
am

ot
no

ść
 

Sm
ut

ek
, d

ep
re

sj
a,

 w
yc

of
an

ie
 s

ię
 z

 o
to

cz
en

ia
 i 

dz
ia

ła
ń,

 le
ta

rg
, 

po
zo

rn
e 

po
ch

ło
ni

ęc
ie

 s
ob

ą 
lu

b 
eg

oc
en

tr
yz

m
; p

rz
ek

on
an

ie
, ż

e 
ni

kt
 n

ie
 

m
oż

e 
zr

oz
um

ie
ć 

ofi
ar

y. 

Of
er

ow
an

ie
 k

on
ta

kt
u 

te
le

fo
ni

cz
ne

go
 (l

ub
 in

ne
go

) z
 ro

dz
in

ą,
 

pr
zy

ja
ci

ół
m

i i
tp

., 
m

oż
liw

oś
ć 

ud
zi

ał
u 

w
 z

aj
ęc

ia
ch

 in
dy

w
id

ua
ln

yc
h 

lu
b 

gr
up

ow
yc

h,
 p

la
no

w
an

ie
 z

ad
ań

 lu
b 

zd
ar

ze
ń.

 
Za

le
żn

oś
ć,

 
na

dm
ie

rn
a 

ul
eg

ło
ść

 
lu

b 
za

ch
ow

an
ia

 
de

fe
ns

yw
ne

N
ie

zd
ol

no
ść

 lu
b 

ni
ec

hę
ć 

do
 p

od
ej

m
ow

an
ia

 d
ec

yz
ji,

 c
hę

ć 
za

do
w

al
an

ia
 

in
ny

ch
; ł

at
w

oś
ć 

ul
eg

an
ia

 w
pł

yw
om

, n
ie

zd
ol

no
ść

 d
o 

sa
m

od
zi

el
ne

go
 

do
ch

od
ze

ni
a 

sw
oi

ch
 p

ra
w

 lu
b 

w
yr

aż
an

ia
 o

so
bi

st
yc

h 
pr

ef
er

en
cj

i, 
st

ał
e 

na
rz

ek
an

ie
, o

dm
ow

a 
lu

b 
ni

ec
hę

ć 
do

 p
rz

yj
ęc

ia
 p

om
oc

y 
lu

b 
po

ra
dy

. 

Pr
zy

pi
sy

w
an

ie
 m

ał
yc

h 
za

da
ń,

 w
yz

na
cz

an
ie

 o
gr

an
ic

zo
ny

ch
 c

el
ów

; 
za

pe
w

ni
an

ie
 o

fia
r o

 ic
h 

um
ie

ję
tn

oś
ci

ac
h 

i z
do

ln
oś

ci
ac

h,
 u

ni
ka

ni
e 

za
ch

ow
ań

 w
zm

ac
ni

aj
ąc

yc
h 

za
le

żn
oś

ć,
 ta

ki
ch

 ja
k 

pr
ze

z 
pr

zy
jm

ow
an

ie
 

pe
łn

ej
 o

dp
ow

ie
dz

ia
ln

oś
ci

 z
a 

do
br

e 
sa

m
op

oc
zu

ci
e 

os
ob

y 
po

kr
zy

w
dz

on
ej

 (p
oz

w
al

an
ie

 p
ok

rz
yw

dz
on

ym
 n

a 
po

dj
ęc

ie
 d

ec
yz

ji,
 c

zy
 

ch
cą

 w
sp

ar
ci

a 
or

az
 w

yb
ór

 te
rm

in
u 

i s
po

so
bu

 u
dz

ie
le

ni
a 

go
).



202

BeZPOśReDNIa POMOC OfIaROM haNDlu luDźMI

Cierpienie objawia się na różne sposoby i może przybierać formę zachowania, 
które trudno jest ocenić i zrozumieć. Nieporozumienia mogą prowadzić do 
błędnej diagnozy. 

Podczas diagnozy i udzielania pomocy ofierze w sferze zdrowia psychiczne-
go, należy wziąć pod uwagę fakt, że reakcje psychologiczne są zdetermino-
wane kulturowo i społecznie. Sposób, w jaki dana osoba doświadcza trau-
matycznych wydarzeń i na nie reaguje, związany jest z jej osobistymi prze-
życiami i kulturą, w jakiej wzrastała. Jest bardzo prawdopodobne, że spo-
sób, doświadczania traumy i reagowania na nią powszechny w rodzinie, 
społeczności i społeczeństwie, do których należy ofiara, będzie mieć  
poważny wpływ na reakcje samej ofiary.

Modele zachowań jednego społeczeństwa mogą być nieadekwatne lub nieod-
powiednie w przypadku cierpienia ludzi z innej kultury lub wychowanych  
w inny sposób. Strategie wsparcia wspólne dla krajów zachodnich mogą 
być obce lub nawet obraźliwe w zderzeniu ze sposobami, jakimi posługują 
się inne kultury w obliczu traumatycznych wydarzeń. Na przykład, oferowanie 
sesji debriefingu lub zachęcanie osób do opowiadania wydarzeń z przeszło-
ści może nie być odpowiednie dla tych, w których kulturze zapomnienie 
jest normalnym sposobem radzenia sobie z trudnościami z przeszłości lub 
tam, gdzie ujawnienie intymnych czy wstydliwych informacji wobec kogoś 
spoza rodziny jest niedopuszczalne24. 

Dla osób z wielu środowisk samo pojęcie terapii wywołuje negatywne,  
a nawet zagrażające skojarzenia. Na przykład osoby ze społeczeństw,  
w których psychiatria wiąże się z kierowaniem chorego do instytucji za-
mkniętych lub gdzie jest ona uważana za nienaturalny sposób „manipulo-
wania umysłem jednostki”, mogą zdecydowanie sprzeciwiać się, obawiać 
lub cierpieć z powodu uczestniczenia w terapii. Pracownicy służby zdrowia 
powinni zatem dążyć do uzyskania odpowiednich informacji o kulturze  
i religii swoich podopiecznych, aby zapewnić im odpowiednią pomoc. 

Przydatne może okazać się zadawanie przez nich pytań takich, jak: „Gdybyś 
był/a/ w domu, w jaki sposób zareagow/a/ł/a/byś na problemy i uczucia, 
jakie przeżywasz obecnie?”. W ten sposób udzielający wsparcia mogą pomóc 
ofiarom w uzyskaniu dostępu do tego, co ofiary same spostrzegają jako 
pomocne, np.  odwiedzenie miejsc i przedstawicieli kultu religijnego, trady-
cyjnych uzdrowicieli lub wykonywanie określonych rytuałów.
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Osoby, które mają do czynienia z ofiarami handlu ludźmi różnych narodowości, 
powinny w trakcie zdobywania niezbędnych kompetencji kulturowych  
poddać się krytycznej samoocenie, w celu wykrycia i usunięcia wszelkich 
osobistych stereotypów, uprzedzeń i przesądów, dotyczących różnych naro-
dowości i kultur, z którymi będą się stykać w czasie pracy. Najczęstsze 
uprzedzenia dotyczą sfery ekonomicznej lub społecznej, czyli finansowo 
uprzywilejowanych i mniej uprzywilejowanych, albo wykształconych i mniej 
wykształconych osób. Zważywszy, że wspierający ofiary specjaliści i lekarze 
mogą należeć do grupy znajdującej się w bardziej uprzywilejowanej sytuacji 
ekonomicznej lub należą do innej klasy społecznej niż ich pacjenci, ważna 
jest refleksja, jak taka przewaga wpływa na postawy i sposób traktowania 
przez nich podopiecznych, którzy mogą pochodzić ze środowisk ubogich  
i niewykształconych. Wszystkie ofiary handlu ludźmi muszą być traktowane 
z szacunkiem, należy się do nich zwracać w sposób zapewniający właściwą 
komunikację i zrozumienie, bez cienia protekcjonalizmu. 

Kolejnym, ważnym krokiem w rozwijaniu kompetencji kulturowych jest zapo-
znanie się z tradycyjnymi systemami leczenia i przekonaniami, charaktery-
stycznymi dla grup kulturowych, z którymi dana osoba pracuje, oraz okazywanie 
im należnego szacunku. Osoby wspierające powinny uwzględniać to podej-
ście w swoich planach leczenia, jeśli tylko jest to możliwe i stosowne.

Ponadto, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, warto zatrudnić mediatorów 
kulturowych. Mediator kulturowy to pośrednik, który rozumie motywy,  
zwyczaje i kody postępowania zarówno migrantów, jak i osób wychowanych  
w kulturze dominującej25. To może pomóc pacjentowi lepiej zrozumieć lekarza, 
a lekarzowi - pacjenta. 

Dopasowanie kulturowe o świadczenia są kluczowe dla dobrego samopoczu-
cia wszystkich osób. Zalecane jest szkolenie, aby podczas niego pracowni-
cy mogli wypracować postawy, zachowania, wiedzę i umiejętności niezbęd-
ne do skutecznej pracy z ofiarami handlu ludźmi i ze sobą nawzajem na 
zasadzie wzajemnego poszanowania odmienności kulturowych w zróżnico-
wanym kulturowo środowisku pracy.

5.5.2 TRAUMA I PAMIĘĆ

Dla osób, które doświadczyły urazu związanego z handlem ludźmi, nie jest 
niczym niezwykłym, że nie mogą przypomnieć sobie szczegółów zdarzeń, w tym 
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nazwisk, dat i miejsc. Nierzadko zdarza się, że z upływem czasu osoby te 
pamiętają te same zdarzenia inaczej. utrata pamięci jest szczególnie do-
tkliwa w okresie „pierwotnej traumy”26 lub kiedy ofiara po raz pierwszy zda-
je sobie sprawę z grożącego jej niebezpieczeństwa. Ten czas często pokry-
wa się z okresami, na których temat urzędnicy i inne zainteresowane grupy 
chcą otrzymać jak najwięcej informacji (np. przygotowanie do podróży, nazwi-
ska agentów, miejsca przekroczenia granic itp.). 

fizjologiczne i psychologiczne reakcje, które hamują i tłumią proces ab-
sorpcji informacji i zapamiętywania w momencie urazu, mogą później unie-
możliwić ofiarom przypomnienie sobie i precyzyjne zrelacjonowanie prze-
biegu wydarzeń. Często zdarza się, że w obliczu niebezpieczeństwa zaczy-
na działać fizjologiczny mechanizm walki lub ucieczki powodując wydziela-
nie się substancji chemicznych w mózgu, które hamują selektywną uwagę 
lub zdolność filtrowania percepcji27. W trakcie traumatycznego epizodu 
ofiara nie jest już w stanie się skoncentrować ani obserwować, staje się 
nadmiernie wyczulona na wszystkie bodźce, po to, aby móc szybko zare-
agować na kolejne potencjalne zagrożenie. utrata informacji  w wyniku fizjo-
logicznej reakcji autonomicznego układu nerwowego,  i często współwystę-
pujące poczucie winy, mogą później powodować dysocjacje i silnie hamo-
wać zdolność przypomnienia sobie wydarzeń lub ich szczegółów. 

Jeśli ofiara handlu ludźmi nie pamięta lub zmienia swój opis przebiegu wyda-
rzeń, nie jest to równoznaczne z tym, że kłamie lub jest niechętna do współpra-
cy. Trzeba mieć cierpliwość wobec problemów ofiary z pamięcią i nie zniechęcać 
jej do dodawania lub zmieniania początkowo przedstawionego biegu wydarzeń i 
szczegółów doświadczeń, ponieważ takie wspomnienia mogą później samoist-
nie powracać.

5.5.3 ROZRÓŻNIENIE PŁCI W ZNACZENIU BIOLOGICZNYM  I SPOŁECZNYM 

Płeć odgrywa znaczną rolę w sferze zdrowia i jego ochrony. Płeć w znaczeniu 
fizyczno-biologicznym, czyli fakt bycia mężczyzną lub kobietą, oraz w zna-
czeniu społecznym, czyli kulturowe definicje męskości i kobiecości, mają 
ogromny wpływ na zdrowie i są ważne w opracowywaniu skutecznych dzia-
łań je promujących28. Podejście, w którym uznaje się istotność kwestii zwią-
zanych z płcią, jednocześnie kładzie się nacisk na kwestię praw, uznając 
zasadę niedyskryminacji oraz prawo kobiet i mężczyzn do równego traktowania. 
Chociaż wśród ofiar handlu ludźmi przeważają kobiety, to jednak mężczyźni 
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oraz młodzi chłopcy również padają ofiarą handlu ludźmi i doświadczają 
przemocy seksualnej, nadużyć i wykorzystania oraz problemów zdrowot-
nych z tym związanych. 

Jeśli to możliwe, ważne jest, aby sposób organizacji świadczeń medycznych 
dostępnych dla kobiet, dziewcząt i dziewczynek  dawał możliwość wykony-
wania badań przez lekarza kobietę. Jeśli nie ma takiej możliwości, inna 
kobieta powinna być obecna przy takim badaniu. Podobnie, ważne jest za-
oferowanie mężczyznom i chłopcom możliwości uczestniczenia w badaniu 
przeprowadzanym przez lekarza płci męskiej.

Najczęściej jednak, w większości systemów społecznych i politycznych, to 
prawa kobiet są łamane lub pomijane. 

Przemoc wobec kobiet

handel kobietami jest powszechnie uznawany za poważną formę przemocy 
wobec kobiet. Pojęcie „przemoc wobec kobiet” oznacza każdy akt przemocy 
związany z faktem przynależności danej osoby do określonej płci, którego 
rezultatem jest, lub może być fizyczna, seksualna lub psychiczna krzywda 
lub cierpienie kobiet, włącznie z groźbą popełnienia takich czynów, wymu-
szaniem lub arbitralnym pozbawianiem wolności, niezależnie od tego, czy 
czyny te miały miejsce w życiu publicznym czy prywatnym.  

Przemoc wobec kobiet obejmuje, ale nie ogranicza się do:

n fizycznej, seksualnej i psychicznej przemocy w rodzinie, włączając w to 
bicie, nadużycia seksualne wobec dziewcząt w domu rodzinnym, prze-
moc na tle konfliktu o wysokość posagu lub w celu uzyskania kolejnego 
posagu, gwałt w małżeństwie, okaleczanie narządów płciowych kobiet  
i inne tradycyjnie stosowane, okrutne praktyki, przemoc pozamałżeńską 
oraz przemoc związaną z wyzyskiem;

n fizycznej, seksualnej i psychicznej przemocy występującej w danej  
społeczności, włączając w to gwałt, wykorzystywanie seksualne, mole-
stowanie seksualne oraz wytwarzanie atmosfery zastraszenia w miejscu 
pracy, w instytucjach edukacyjnych i w innych miejscach oraz handel  
kobietami i zmuszanie do prostytucji.

n fizycznej, seksualnej i psychicznej przemocy stosowanej lub tolerowanej 
przez państwo, niezależnie od tego, czy miała ona miejsce w życiu pu-
blicznym, czy też prywatnym29. 
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akty przemocy wobec kobiet obejmują również przymusową sterylizację  
i aborcję, przymus stosowania środków antykoncepcyjnych i zabijanie  
niemowląt płci żeńskiej.

Najczęściej przemoc wobec kobiet stosują bliskie im osoby. Wyniki badań 
wskazują, że między 10 a 50 procent kobiet zostało uderzonych lub w inny 
sposób fizycznie zaatakowanych przez swojego partnera30. Istotne jest  
uzyskanie wglądu w historię przemocy, jakiej doświadczyła kobieta, w tym 
przemocy w rodzinie, aby dokładnie ocenić jej stan fizyczny i psychiczny,  
i skutecznie leczyć oraz, co najważniejsze, aby przeanalizować bezpieczne 
i zalecane możliwości planowania jej przyszłej reintegracji społecznej. Dla 
wielu kobiet przemoc w rodzinie jest bardzo drażliwym tematem. O naduży-
ciach, jakich doznały w przeszłości, najczęściej są w stanie dowiedzieć się 
od nich lekarze specjalizujący się w zakresie zdrowia psychicznego lub inni 
doświadczeni lekarze podczas wywiadu dotyczącego historii medycznej ko-
biet. lekarze muszą być przygotowani do odpowiedniego reagowania na 
stres, wynikający z zadawania pytań ofierze w tej kwestii. 

Przemoc seksualna 

Przemoc seksualna jest zdefiniowana jako „każdy akt seksualny, próba odby-
cia aktu seksualnego, niechciane zaloty i uwagi w kontekście seksualnym 
lub działanie związane z handlem kobietami i ich seksualnością, z zastoso-
waniem przymusu, groźby, wyrządzeniem krzywdy lub użyciem siły fizycznej 
przez jakąkolwiek osobę bez względu na relacje lączące ją z ofiarą, w jakim-
kolwiek otoczeniu, bez ograniczenia do domu i pracy”31. W kontekście han-
dlu ludźmi nadużycia seksualne są bardzo powszechne, włączając w to  
kobiety będące ofiarami handlu ludźmi, wykorzystywane do pracy przymu-
sowej. Przemoc seksualna i stosunki seksualne odbywane bez zgody danej 
osoby mogą obejmować „przymusową prostytucję, przymusowy udział  
w pornografii, wymuszoną ciążę, przymusową sterylizację, przymusową 
aborcję, przymusowe niewolnictwo, przymusowe małżeństwa”32.

Napaść na tle seksualnym ma znaczące społeczne i osobiste konsekwencje, 
które są istotne dla niesienia ofiarom pomocy w zakresie zdrowia psychicz-
nego. Psychologiczne skutki doświadczenia przemocy na tle seksualnym 
wymagają zastosowania odmiennych metod wsparcia niż stosowane  
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w przypadku innych traum, nie mających związku ze sferą seksualności. 
Metody te muszą uwzględniać głębokie poczucie osobistej krzywdy oraz styg-
matyzację, rzeczywistą lub boleśnie odczuwaną przez ofiarę w wyniku przemo-
cy seksualnej, oraz ich destrukcyjny wpływ na poczucie własnej wartości, 
pewność siebie i wolę przetrwania danej osoby. 

Piętno związane z prostytucją i wykorzystaniem seksualnym stawia wiele 
przeszkód na drodze wsparcia zdrowia psychicznego i powrotu do normal-
nego życia, przyczynia się do problemów z komunikacją i otwartością,  
z poczuciem własnej wartości i z przebaczeniem. Często prowokuje nega-
tywne reakcje i odrzucenie ze strony rodziny i członków społeczności.  
Kobiety, które stały się ofiarami handlu ludźmi, są powszechnie obarczane 
winą za dokonywane na nich akty seksualnej przemocy, dotyczy to zwłasz-
cza kobiet zmuszanych do prostytucji. Rzeczywista i odczuwana stygmaty-
zacja spowodowana nadużyciami seksualnymi i prostytucją wpływa również 
na gotowość kobiet do szukania pomocy. Organizacje zajmujące się ofiara-
mi handlu ludźmi muszą brać pod uwagę załamanie się samooceny ofiar, 
ich instynktu przetrwania i chęci obrony, wywołane przemocą seksualną  
i nadużyciami. Negatywne reakcje społeczne, jakie mogą pojawić się u pod-
miotów zewnętrznych, muszą być też brane pod uwagę podczas poszukiwa-
nia źródeł pomocy i wsparcia oraz miejsca tymczasowego zamieszkania dla 
kobiet będących ofiarami handlu ludźmi. 

Praca z osobami, które padły ofiarą przemocy seksualnej, wymaga taktu  
i zrozumienia. Ofiara przemocy seksualnej została zmuszona do oddania  
wszelkiej kontroli nad sobą i swoim życiem. Podczas spotkań z policją lub 
pracownikami służby zdrowia, osoba taka może odczuwać podobną utratę 
kontroli. uczestnictwo w przesłuchaniach lub w badaniach lekarskich może 
spotęgować u niej uczucie podporządkowania, bezradności, wstydu, obwi-
niania samej siebie, co w rezultacie może przyczynić się do zwiększenia 
urazu. Dlatego też wielką wagę należy przywiązywać do tego, aby podcho-
dzić do kobiet-ofiar przemocy seksualnej ze współczuciem i życzliwością, 
uzyskać ich zaufanie i doprowadzić do tego, aby w pewnym stopniu udało 
im się odzyskać poczucie własnej wartości pewność siebie i by były one w 
stanie zaufać osobom oferującym pomoc. Informacje uzyskane wtedy na 
temat ich doświadczeń ułatwią lepsze rozpoznanie, leczenie i powrót do 
zdrowia33. 
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Poszanowanie prywatności i skromności

W niektórych sytuacjach lekarz będzie musiał wykazać zrozumienie i szacu-
nek dla wstydu i powściągliwości kobiet podczas przeprowadzania badań 
lekarskich i poruszania tematu seksualności. Potrzebna jest cierpliwość, 
aby pomóc ofierze handlu ludźmi zrozumieć, że badanie ginekologiczne 
jest standardową procedurą, a udzielenie odpowiedzi na pytania - częścią 
rutynowego badania. Ofiary handlu ludźmi powinny zostać utwierdzone  
w przekonaniu, że ich konkretny przypadek nie jest w żaden sposób wyróż-
niony lub traktowany inaczej ze względu na przebyte doświadczenia. Może 
być konieczne danie im do zrozumienia, że ich sytuacja nie jest odosobnionym 
przypadkiem, a personel medyczny miał już wielokrotnie do czynienia  
z podobnymi im ofiarami. Należy okazać zrozumienie i zagwarantować  
warunki pomagające ofierze w pozbyciu się napięcia, tak by mogła odpo-
wiedzieć na pytania niezbędne do ustalenia zakresu oferowanej jej pomocy. 
Może też być konieczne wykorzystanie zasad i języka, obowiązujących  
w danym kontekście kulturowym w odniesieniu do intymnych i potencjalnie 
zawstydzających funkcji i części ciała. 

5.5.4 DYSKRYMINACJA I TRADYCYJNA ROLA KOBIET 

Personel służby zdrowia powinien być gotowy do stawienia czoła uprzedze-
niom i stereotypom, także własnym, opartym na społecznych i kulturowych 
wyobrażeniach o ofiarach handlu ludźmi. Kobiety, szczególnie te poddane 
procesowi wiktymizacji, mogą na przykład nie ujawniać lub bagatelizować 
zdarzenia czy swój stan zdrowia, obawiając się, że nikt im nie uwierzy. Mogą 
też rezygnować z egzekwowania swojego prawa do informacji o własnym 
zdrowiu lub z szacunku dla władzy i wiedzy lekarza, a szczególnie lekarza-
-mężczyzny, lekceważyć swoje zdolności zrozumienia informacji medycz-
nych lub swoją potrzebę ich uzyskania. 

Informacje oraz materiały edukacyjne na temat odżywiania i higieny, funkcji 
rozrodczych, opieki ginekologicznej, zdrowia seksualnego, bezpiecznego 
seksu, antykoncepcji i chorób przenoszonych drogą płciową (w tym ich  
objawów i potencjalnego, długofalowego ryzyka) powinny być łatwo dostępne. 
Pracownicy służby zdrowia powinni promować zachowania prozdrowotne, 
przy czym działania edukacyjne powinny być dostosowane do grup odbiorców: 
kobiet, mężczyzn, mniejszości seksualnych i dzieci. 
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Osoby zapewniające opiekę medyczną muszą zawsze starać się, aby zwią-
zana ze zdrowiem pomoc była świadczona bez jakiejkolwiek dyskryminacji 
i tylko w celu powrotu do zdrowia i rekonwalescencji ofiary oraz aby w ciągu 
całego okresu konsultacji i leczenia przestrzegane były w pełni prawa ofiary, 
w tym prawo do informacji oraz do dokonywania świadomych wyborów. 

Niski status społeczny i ekonomiczny kobiet w wielu krajach nadal zmniejsza 
ich szansę na udział w normalnym życiu zawodowym i obywatelskim oraz 
ogranicza dostęp do zasobów niezbędnych do ich samorealizacji. W wielu 
kulturach córka ma dbać o swoich rodziców. Kobiety, powracające bez pie-
niędzy, które miały zarobić w czasie spędzonym z dala od domu, mogą czuć 
się winne i zawstydzone. Równolegle mogą być narażone na zarzuty, kary  
i odwet ze strony członków swojej rodziny za to, że zhańbiły jej honor,  
szczególnie w przypadkach wykorzystania rodzinnych pieniędzy dla uzyskania 
obiecywanej im przez handlarzy pracy. 

W niektórych społecznościach jest kulturowo, społecznie i prawnie dopusz-
czalne, by członkowie rodziny mogli wyrzucić z domu, a nawet zabić kobietę, 
która sprowadziła na nich hańbę. Jeśli ofiara podejrzewa (lub są inne powody, 
aby to podejrzewać), że po powrocie do społeczności, z której pochodzi, 
stanie się ona przedmiotem ataków lub innych aktów przemocy, to te zagrożenia 
powinny być z nią przedyskutowane i, zgodnie z jej życzeniem, wdrożone 
alternatywne rozwiązania. 

5.5.5 ZDROWIE SEKSUALNE I ROZRODCZE 

handel kobietami ma poważne konsekwencje dla zdrowia seksualnego  
i rozrodczego. Szkody dla zdrowia rozrodczego i seksualnego kobiet, które 
padły ofiarą handlu ludźmi, z zasady wynikają z nadużyć seksualnych. Także 
kobiety, które nie zostały zmuszone do prostytucji, również często doświad-
czają nadużyć lub wykorzystywania seksualnego. Zły stan zdrowia seksualne-
go i rozrodczego ma społeczne, psychologiczne i fizyczne konsekwencje, 
które zawsze należy traktować profesjonalnie i z należną uwagą. Kobiety 
sprzedawane i wykorzystywane seksualnie często są narażone na choroby 
przenoszone drogą płciową, w tym hIV. Testy wykrywające takie zakażenia 
powinny być dostępne dla wszystkich kobiet na zasadzie dobrowolności 
oraz, w stosownych przypadkach, wsparte konsultacjami przed i po testach  



210

BeZPOśReDNIa POMOC OfIaROM haNDlu luDźMI

(zob. niżej sekcja o hIV/aIDS). Zarówno w przypadku wykonywania badań, 
jak i analizy wyników, powinno stosować się procedury, dzięki którym cały 
proces odbywać się będzie szybko i poufnie. 

Personel medyczny powinien zapewnić kobietom w języku dla nich zrozu-
miałym i w formie akceptowalnej kulturowo, niezbędne informacje na  
temat:

n zdrowia seksualnego, bezpiecznych zachowań seksualnych i antykoncepcji;
n chorób przenoszonych drogą płciową, ich objawów i potencjalnego długofalo-

wego ryzyka;
n zdrowia rozrodczego oraz opieki prenatalnej i postnatalnej;
n HIV/AIDS, w tym konsultacji przed i po testach;
n funkcjonowania narządów rozrodczych i opieki ginekologicznej;
n obrzezania kobiet (w stosownych przypadkach);
n prawa do zdrowia i ekspresji seksualnej.

Najważniejsze podmioty niosące pomoc w tej sferze powinny gdy to konieczne 
współpracować ze sobą i dostosowywać informacje poszerzające wiedzę na  
temat zdrowia seksualnego i rozrodczego i zwiększające determinację kobiet  
w odniesieniu do zdrowia reprodukcyjnego. Poniżej opisane zostałay kluczowe 
zagadnienia zasługujące na szczególną uwagę.

Ciąża 

udzielając wsparcia w kwestiach prenatalnych, położniczych i po porodzie, 
pracownicy służby zdrowia muszą respektować decyzje osób otaczanych 
opieką. Te świadczenia muszą być dostępne na każdym z etapów, przez 
które przechodzi ofiara handlu ludźmi. Oferowana jej pomoc powinna być 
na najwyższym poziomie, w ramach możliwości budżetowych organizacji 
zwalczających handel ludźmi, z uwzględnieniem lokalnych ograniczeń 
prawnych systemu ochrony i pomocy ofiarom tego handlu.

Ofiary handlu kobietami, które są w ciąży, powinny:

n być traktowane z wyczuciem, bez dokonywania ocen;
n mieć prawo do niezbędnych badań, przeprowadzanych bez zbędnej zwłoki; 
n otrzymać stosowne i adekwatne porady, opiekę i dalszą pomoc; 
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n nie być wydalane z kraju, jeżeli podróż lub powrót do kraju pochodzenia 
stwarza ryzyko dla utrzymania ciąży, co jest szczególnie istotne w przypad-
kach, gdy zdiagnozowano możliwe powikłania ciąży lub porodu, a w kraju, 
z którego ofiara pochodzi, opieka medyczna może być niewystarczająca. 

Gdy kobieta wnioskuje o przerwanie ciąży, powinna zostać poinformowana 
o możliwości wykonania zabiegu w kraju przyjmującym, jak również  
o poradnictwie w tym zakresie, następnie zaś niezwłoczne skierowana do 
miejsca oferującego taki zabieg. WhO szacuje, że około 200 tysięcy  
zgonów rocznie jest spowodowanych aborcjami przeprowadzanymi w niebez-
piecznych warunkach. Wskaźnik ten jest wyższy w krajach rozwijających się 
niż w krajach rozwiniętych (330 zgonów na 100 tysięcy aborcji)34. 

Antykoncepcja 

Pracownicy służby zdrowia powinni poinformować ofiary handlu ludźmi  
o dostępnych metodach antykoncepcyjnych i przekazać im dostosowane 
kulturowo materiały edukacyjne, wyjaśniające rodzaje antykoncepcji, ich 
metody i techniki, zgodnie z międzynarodowymi standardami ustanowionymi 
przez WhO i uNfPa. 

W wielu krajach kobiety nie mają żadnego lub bardzo mały wpływ na kwestie 
dotyczące ich ciąży i macierzyństwa. Problem antykoncepcji może więc być 
rozpatrywany w szerszym kontekście, w odniesieniu do prawa kobiet do  
informacji, bez groźby przymusu lub przemocy35. 

Bezpłodność

Kobiety - ofiary przemocy bardzo często obawiają się o swoją niepłodność 
po doświadczeniu przemocy seksualnej. Ważne jest zatem, aby oprócz 
przeprowadzenia niezbędnych procedur medycznych związanych z zakaże-
niami lub urazami, wyjaśnić im mity i fakty dotyczące niepłodności. 

Chcociaż często najpoważniejsze konsekwencje doświadczenia handlu 
ludźmi dotyczą właśnie zdrowia seksualnego i rozrodczego, nie jest to jedyny 
obszar wymagający pomocy medycznej. Nie zawsze też stanowi ono największe 
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zmartwienie ofiar. Praktycy oraz osoby opracowujące zasady postępowania 
w przypadkach przemocy seksualnej często skupiają się na seksualnej  
i reprodukcyjnej stronie problemów zdrowotnych (np. chorobach przenoszo-
nych drogą płciową, urazach narządów płciowych), natomiast wyłączają  
z analizy inne komplikacje zdrowotne, których kobiety mogą doświadczać. 

5.5.6 MNIEJSZOŚCI SEKSUALNE

Kategoria ta obejmuje transseksualistów, mężczyzn uprawiających seks z męż-
czyznami i kobiety, które uprawiają seks z kobietami. Ponieważ mniejszości 
seksualne stanowią zmarginalizowaną grupę, będącą często przedmiotem 
ostracyzmu, zasługują one na szczególną uwagę i wymagają traktowania, 
które bierze pod uwagę ich szczególne potrzeby, również potrzeby zdrowotne. 
Dyskryminacja i marginalizacja, z jakimi spotykają się te osoby, mogą mieć 
zły wpływ na ich zdrowie psychiczne. W tym przypadku powinno się okazać 
im akceptację, szacunek i troskę w sposób, który je uspokoi i da im poczucie, 
że są słuchane, a nie oceniane. Prawa mniejszości seksualnych oparte są 
na podstawowych prawach ustanowionych przez międzynarodowe instru-
menty praw człowieka36. 

Wspólną cechą mniejszości seksualnych jest poczucie bycia obiektem  
dyskryminacji i prześladowań, w tym przemocy, a także doświadczanie 
przemocy seksualnej w stosunku do ich seksualnej tożsamości. W niektórych 
kulturach kobiety, za zgodą swoich rodzin, są gwałcone, co ma „wyleczyć” 
je ze skłonności homoseksualnych. Także homoseksualiści (lub mężczyźni 
podejrzani o tę orientację) często stają się ofiarami gwałtów i doświadczają 
poniżających uwag i gestów, pobić lub nawet padają ofiarami morderstw. 

Nie powinno podejmować się żadnych prób zmiany tożsamości ofiary. Jeśli 
ta osoba jest biologicznie mężczyzną, ale określa się jako kobieta, lekarz 
powinien podczas każdej rozmowy zwracać się do niej jak do kobiety.  
Podczas leczenia konieczne jest sprostanie biologicznym i transseksual-
nym wymogom danego pacjenta. Osoby transpłciowe mogą przyjmować 
leki hormonalne, mogą jednak nie znać wielkości dawek lub nazw zażywanych 
środków. Do lekarza prowadzącego należy próba określenia konkretnych 
potrzeb pacjenta i w konsekwencji wystawienie właściwej recepty na odpo-
wiednie hormony. 
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5.5.7 DZIECI KOBIET - OFIAR HANDLU LUDŹMI

Ze względu na fakt, iż znacząca liczba kobiet będących ofiarami handlu 
ludźmi to samotne matki, ich dzieci często mieszkają w ich kraju pocho-
dzenia. Jednak zdarzają się przypadki, gdy kobiety rodzą dzieci w kraju,  
w którym padły ofiarą handlu ludźmi i dzieci żyją razem z nimi. fakt ten 
stanowić może poważny problem zarówno dla matki, jak i dziecka, szcze-
gólnie jeśli dzieci zostają pozostawione samym sobie, kiedy policja i służby 
imigracyjne przeprowadzają niespodziewane kontrole. lęki i obawy matek 
o swoje dzieci muszą być uznawane za zasadne, szczególnie gdy istnieją 
uzasadnione obawy co do represji wobec tych dzieci ze strony handlarzy 
ludźmi. Jeżeli dzieci przebywają w kraju ojczystym matki, kobiety powinny 
mieć możliwość skontaktowania się z rodziną. Jeżeli dzieci mieszkają w tym 
samym kraju, co matka, to organizacja pomocowa powinna skonsultować się 
z matką w sprawie kontaktu z policją lub inną instytucją, taką jak ośrodki 
pomocy społecznej, które mogą zapewnić opiekę jej dzieciom.

5.6 Dzieci i młodzież 

Dzieci i młodzież są sprzedawane i wykorzystywane do wielu form pracy 
podobnie, jak osoby dorosłe (np. praca w fabrykach, pomoc domowa, pro-
stytucja, małżeństwa). Są one również wykorzystywane w sferach „nasta-
wionych” na dzieci (np. pornografia dziecięca, wyścigi na wielbłądach,  
żebractwo, górnictwo oraz pobieranie narządów)37. Stanie się ofiarą handlu 
ludźmi naraża dziecko na pobyt w środowisku szkodzącym jego normalne-
mu i zdrowemu rozwojowi fizycznemu i psychicznemu. 

Dzieci nie są małymi dorosłymi

Osoby zajmujące się udzielaniem pomocy dzieciom-ofiarom handlu ludźmi 
nie powinny traktować ich jak małych dorosłych, ale być niezwykle wyczu-
lone na specyficzne potrzeby dziecka, znajdującego się w tak trudnych  
warunkach38. 

W przypadku młodych ludzi skutki zdrowotne, jakie pociąga za sobą handel 
ludźmi, mogą być katastrofalne, ponieważ nadużycia mają miejsce w czasie, 
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gdy trwa ich rozwój fizyczny, psychologiczny i społeczny. Nastolatki uczą się 
rozumieć skomplikowany świat oraz swoją rolę i miejsce w nim. Nabyte  
w tym czasie wzorce zachowań mają tendencję do trwania przez całe  
dorosłe życie, a młodzież nie jest w stanie jeszcze w pełni zrozumieć ryzyka, 
na jakie jest narażona. Szczególnie w przypadku młodzieży, która stała  
się ofiarą handlu ludźmi, traumatyczne i pozbawiające chęci do życia i dzia-
łania doświadczenia jeszcze bardziej komplikują i tak już złożony czas dora-
stania, w trakcie którego zaczynają budować własną tożsamość (w tym 
również seksualną) oraz samoocenę.

5.6.1 OPIEKA NAD DZIEĆMI I MAŁOLETNIMI OFIARAMI HANDLU LUDŹMI 

Prawa dzieci i młodzieży do ochrony zdrowia i dostępu do odpowiednich, 
dopasowanych do ich wieku usług medycznych, są szczególnie istotne dla 
ich przeżycia i są ich podstawowymi prawami, zapisanymi w międzynarodo-
wych instrumentach praw człowieka, szczególnie w Konwencji o prawach 
dziecka. Stanowi ona, że interes dziecka powinien mieć zawsze pierwszeń-
stwo39. Osoby świadczące opiekę zdrowotną powinny kierować się normami 
określonymi w tej konwencji oraz innymi odpowiednimi instrumentami mię-
dzynarodowymi i wytycznymi, które dotyczą praw dzieci, a szczególnie praw 
dzieci będących ofiarami handlu ludźmi40. 

Definicje dzieci, młodzieży i młodych ludzi41

Konwencja o prawach dziecka – UNFPA, WHO, UNICEF

Dzieci 0-18  lat
Nastolatki 10-19  lat
Młodzież 15-24  lata
Młodzi ludzie 10-24  lata

Definicje dzieci, młodzieży i dorosłych mogą się zmieniać w zależności od 
kultury. To, czy młoda osoba przejęła rolę i obowiązki osoby dorosłej, jest 
uzależnione od lokalnej tradycji. Choć kulturowe i prawne definicje danego 
kraju lub regionu w przypadku zarządzania opieką zdrowotną dzieci i mło-
dzieży muszą być przestrzegane, to jednak tylko w takim stopniu, w którym 
nie stoją one w sprzeczności z uzgodnionymi międzynarodowo normami, 
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regulującymi zarządzanie procesem leczenia oraz dokumentacją medyczną, 
uzyskiwaniem świadomej zgody i podobnymi standardami opieki medycznej. 
Jeśli w grę wchodzi decyzja, czy podać osobie dawkę leku dla dzieci, czy dla 
dorosłych, nie ma miejsca na kulturowy relatywizm.

Opieka nad dziećmi i młodzieżą, ofiarami handlu ludźmi, wymaga:

n podejścia pełnego szacunku i stawiającego na współdziałanie; 
n zrozumienia złożoności przeszłego doświadczenia ofiar oraz stopnia,  

w jakim wpłynęło ono na ich rozwój; 
n dopasowywania pomocy tak, by zaspokoić potrzeby każdej grupy wiekowej 

w sposób odpowiedni do dojrzałości i cech osobowych dziecka, a nie 
przez powielenie programu pomocy dla dorosłych; 

n łagodzenia skutków traumy z przeszłości oraz promowania zdrowszych 
wzorców dorastania i rozwoju. 

Uczestnictwo

Międzynarodowe standardy mówią o tym, że dzieci powinny mieć prawo do 
swobodnego wyrażania swoich poglądów we wszystkich sprawach ich doty-
czących, a ich „poglądy powinny być przyjmowane z należytą uwagą, sto-
sownie do wieku oraz dojrzałości dziecka” (Konwencja o prawach dziecka, 
art. 12)42. Prawa te muszą być zawsze przestrzegane. W praktyce oznacza 
to, że zanim jakiekolwiek badania lekarskie lub procedury medyczne zostaną 
podjęte, pracownicy służby zdrowia muszą przekazać dziecku pełną informację  
o nich na poziomie, który pozwoli mu je zrozumieć, co umożliwi mu udział  
w podejmowaniu decyzji dotyczących jego samopoczucia i zdrowia. Osoby 
udzielające pomocy muszą traktować poglądy i decyzje dzieci poważnie, w tym 
także te, dotyczące ich możliwości powrotu do rodziny lub kraju pochodzenia. 

Do reprezentowania dzieci lub młodzieży może zostać powołany opiekun prawny.

Uwaga: W niektórych przypadkach opiekunem prawnym dziecka może być 
rodzic sam będący sprawcą nadużyć wobec dziecka, lub osoba, która 
„sprzedała” je handlarzom. Z tego powodu jest niezwykle ważne, aby osoby 
oferujące wsparcie, zanim ujawnią członkom rodziny szczegóły sprawy 
dziecka, delikatnie wypytały dziecko o doświadczenia nadużyć z przeszłości 
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oraz o sposób, w jaki nastąpił kontakt z handlarzem. Jeżeli istnieje podej-
rzenie, że dziecko było lub będzie ofiarą nadużyć, kiedy powróci pod opie-
kę członków rodziny (lub do poprzedniego miejsca zamieszkania), osoba 
oferująca wsparcie musi zasięgnąć porady prawnej i skorzystać z pomocy 
kompetentnego pracownika socjalnego lub innego specjalisty z zakresu 
psychologii dziecięcej. 

(Zob. także rozdział 3, sekcja 3.1 o powrotach małoletnich).

Specjaliści z zakresu zdrowia dzieci i młodzieży 

Opiekę nad dziećmi i młodzieżą, ofiarami handlu ludźmi, muszą sprawować 
wyszkoleni specjaliści, świadomi szczególnych potrzeb pokrzywdzonych 
małoletnich43, gdyż są one wyraźnie różne od potrzeb osób dorosłych. Wymaga 
to odpowiednich umiejętności i kompetencji lekarzy w zakresie pediatrii 
rozwojowej i medycyny wieku rozwojowego. Konieczne jest także zatrudnienie 
specjalistów przeszkolonych do pracy z dziećmi będącym ofiarami nadużyć.

Informowanie dzieci i przeprowadzanie z nimi wywiadów

Nie należy rozpoczynać badań lekarskich, ani żadnych innych procedur, 
bez uzyskania odpowiedniej zgody, z wyjątkiem przypadków, gdy życie 
dziecka jest bezpośrednio zagrożone. 

Poza ogólnymi wytycznymi, które należy stosować w przypadku wszystkich 
rozmów (np. zapewnienie bezpieczeństwa, poufność, uzyskanie zgody – 
zob. również Załącznik I: Zasady etyczne dotyczące opieki i prowadzenia 
rozmów z ofiarami handlu ludźmi oraz Załącznik II: Wytyczne rozmowy),  
dodatkowe i szczegółowe zasady i techniki przekazywania informacji  
dzieciom oraz przeprowadzania z nimi wywiadów, to: 

n Dowiedz się jak najwięcej o sprawie dziecka przed wywiadem; rozpocznij 
rozmowę z nim jasnym i przyjaznym wprowadzeniem (mów o czymś, co 
jest dziecku znane i pomaga nawiązać z nim dobry kontakt).

n Stwórz przestrzeń, która jest bezpieczna i wygodna do rozmowy (zabawki, 
książki, gry itp., aby pomóc w budowaniu kontaktu).
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n Nawiąż dobry kontakt mówiąc lub robiąc rzeczy, które nie są związane  
z doświadczeniem handlu ludźmi (np. dyskutowanie rzeczach, ktore są 
dziecku znane; granie w gry).

n Poświęć odpowiednią ilość czasu na rozmowę, nie śpiesz się. 
n Używaj odpowiedniego i przyjaznego dziecku języka (używaj zwrotów  

i terminów, których używa dziecko).
n Wyjaśniaj rzeczy w przystępny sposób, który dziecko może łatwo  

zrozumieć (w miarę możliwości stosuj pomoce wizualne).
n Utrzymuj prostą i nieformalną atmosferę (nie stosuj technik przypomina-

jących przesłuchanie, nie naciskaj na uzyskanie od dziecka odpowiedzi 
na każde pytanie).

n Zacznij od pytań otwartych, dzięki czemu dziecko będzie miało możliwość 
wypowiedzieć się. unikaj pytań naprowadzających, np. „Czy ta osoba  
stosowała wobec ciebie nadużycia?”, zadawaj pytania bardziej otwarte, 
takie, jak: „Co ci ta osoba zrobiła?” 

n Nie naciskaj na podawanie szczegółów, jeśli pojawiły się oznaki, że 
dziecko powiedziało już wszystko, co wie. Równocześnie pamiętaj, że 
dzieci nie przekażą informacji, jeśli nie zostanie zadane właściwe pyta-
nie, oraz że udzielają takich odpowiedzi, które, jak sądzą, przeprowadza-
jący rozmowę chce usłyszeć. 

n Zakończ wywiad w sposób, który uspokaja dziecko, zapewniając je, że 
dobrze mu poszło i że będziesz dostępny/a, gdy będzie ono czuło potrze-
bę ponownej rozmowy44. 

5.6.2 DOJRZEWANIE I ROZWÓJ DZIECKA A SKUTKI NADUŻYĆ 

Rozwój dziecka oznacza jego poziom dojrzałości pod względem umiejętności 
fizycznych, poznawczych, językowych, społeczno-emocjonalnych, tempera-
mentu oraz małej i dużej psychomotoryki. Nadużycia i przewlekły stres 
wpływają na dziecko w wymiarze fizycznym, utrudniają naukę, opóźniają 
wzrost i rozwój psychiczny45. Dzieci, które są ofiarami handlu ludźmi, znajdują 
się w środowisku pełnym ciągłych zagrożeń i niebezpieczeństw. Wobec tego 
typu przewlekłych nadużyć i stresu, rozwijają one w sobie cechy osobowo-
ści, które umożliwiają im przeżycie, ale jednocześnie są to mechanizmy nie-
dostosowane do normalnych warunków, w których nie występują ekstre-
malne zagrożenia. 

Według światowej Organizacji Zdrowia dzieci, które są obiektem nadużyć, 
często czują się zmuszane do wchodzenia w relacje emocjonalne i budowania 
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zaufania do opiekunów, którzy są niebezpieczni. Małoletni, których zaufanie 
jest nadużywane, mogą mieć trudności w rozwijaniu poczucia autonomii  
i intymności oraz w radzeniu sobie w tych obszarach. Wierząc, że dorośli 
opiekunowie wiedzą najlepiej, ofiary naduzyć często są przekonane, że to  
z nimi coś musi być nie w porządku i że w konsekwencji to one są odpowie-
dzialne za patologie, do których doszło, lub za złe czyny, których się do-
puściły. Nadużycia prowadzą do takich skutków w rozwoju, jak utrata przy-
wiązania, obniżone poczucie własnej wartości czy mniej liczne kontakty 
z rówieśnikami. Mogą pojawiać się również problemy związane ze wzmożoną 
seksualnością, bardziej agresywnymi zachowaniami, używaniem substancji 
psychoaktywnych, dysocjacją, samookaleczeniem lub innymi dysfunkcyjny-
mi sposobami radzenia sobie ze stresem i lękiem46. 

Pracownicy służby zdrowia są odpowiedzialni za stosowanie takich strategii, 
programów i działań w zakresie promocji zdrowia, które będą dopasowane 
do poziomu rozwoju dziecka oraz pomogą dzieciom i młodzieży powrócić na 
drogę rozwoju własnych zdolności, pozwalających im prowadzić aktywne  
i urozmaicone życie. Mowa tu o zaspokojeniu potrzeb, takich jak potrzeby 
żywieniowe, rozwój fizyczny i psychiczny oraz edukacja. 

Doświadczenia przeszłych nadużyć i zaniedbań w rodzinie a handel ludźmi 

Dzieci będące ofiarami handlu ludźmi często pochodzą ze środowisk, które 
są agresywne, szkodliwe dla nich fizycznie lub psychicznie i niestabilne. 
Doświadczenie wprowadzenia w błąd i wykorzystania w handlu ludźmi  
potwierdza u dziecka negatywne i destrukcyjne postrzeganie świata, innych 
oraz samego siebie.

Doświadczenia pracowników schronisk i programów wsparcia dla ofiar  
handlu ludźmi pokazują, że znaczna część dzieci padających ofiarą handlu 
ludźmi pochodzi albo z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie występuje przemoc  
domowa, albo takich, w których rodzice samotnie wychowują dzieci po rozwo-
dzie, separacji lub śmierci jednego z małżonków. Mogą też być to małoletni, 
którzy przebywali w sierocińcach lub placówkach wychowawczych dla dzie-
ci, ośrodkach dla uchodźców, lub którzy uciekli z domu i żyli na ulicy.  
W niektórych przypadkach dzieci mogą być sprzedane lub stać się ofiarą 
handlu ludźmi z powodu zaangażowania w ten proceder członków ich najbliż-
szej rodziny. 



219

ROZDZIaŁ 5 haNDel luDźMI a ZDROWIe

Rozpoznawanie zagrożeń, z jakimi dzieci muszą mierzyć się w ich domo-
wym środowisku, jest niezbędne dla oceny ich potrzeb zdrowotnych oraz dla 
zrozumienia sposobu, w jaki dzieci postrzegają osoby na stanowiskach 
związanych z władzą, a także dla oceny możliwości planowania ich integracji i 
reintegracji. W regionach dotkniętych skutkami wojny, przestępczością, 
prześladowaniami politycznymi, klęskami żywiołowymi i epidemiami, dziecko 
mogło utracić rodziców lub nie mieć z nimi kontaktu; małoletnia ofiara handlu 
ludźmi może być sierotą. W regionach, gdzie odsetek zakażenia wirusem 
hIV wśród dorosłych sięga prawie 40 procent, a duży odsetek tej liczby osób 
zaczyna umierać na aIDS, istnieją obawy, że całe pokolenie dzieci bez rodziców 
może stać się ofiarami handlu ludźmi. 

Nadużycia seksualne wobec dzieci 

Podobnie jak w przypadku handlu dorosłymi, niektóre dzieci mogą również 
być wykorzystywane seksualnie zarówno przed, jak i podczas procederu 
handlu. Badania dotyczące problemu seksualnego wykorzystywania dzieci 
przeprowadzone w 20 krajach wskazują, że doświadczyło go od 7 do 36 
procent dziewczynek oraz od 3 do 29 procent chłopców47. Po uwikłaniu  
w handlel ludźmi, nadużycia seksualne wobec dzieci i ich wykorzystywanie 
w celach seksualnych są powszechne, nawet w przypadku tych małolet-
nich, którzy nie zostali zwerbowani do celów uprawiania prostytucji.

Seksualne wykorzystywanie dzieci powoduje znaczące, natychmiastowe  
i długotrwałe negatywne skutki zdrowotne, w tym choroby przenoszone  
drogą płciową, urazy narządów płciowych, występowanie w przyszłości  
ryzykownych zachowań seksualnych, nadużywanie substancji psychoaktyw-
nych, trudności w budowaniu zdrowych relacji seksualnych, depresje i sa-
mobójstwa48. Skutki nadużyć seksualnych znajdują swoje odzwierciedlenie 
w tym, w jaki sposób dzieci, a zwłaszcza młodzież znajdująca się na  
wczesnym etapie dojrzewania, postrzegają swoje ciało, swoją wartość  
i relacje z innymi (Zob. Specjalne uwagi na temat zdrowia psychicznego, 
sekcje 5.5 i 5.8). W przypadku młodzieży, która wciąż odkrywa i rozwija  
rozumienie zachowań związanych z płcią i seksualnością, wprowadzenie 
przemocy i przymusu do seksu i relacji seksualnych, zwłaszcza na etapie 
inicjacji seksualnej, ustanawia szkodliwe wzorce dla przyszłych relacji  
i praktyk49. 
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Istnieją przeszkody w ujawnianiu przez dzieci doświadczeń związanych  
z nadużyciami seksualnymi, takie jak poczucie winy, przeświadczenie  
o własnym współudziale, konieczność ochrony sprawcy, groźby sprawcy na 
wypadek ujawnienia prawdy, czy strach przed odrzuceniem lub odwetem. 
Rozmowy z dziećmi na temat wykorzystywania seksualnego powinny być 
prowadzone przez specjalistów przeszkolonych w stosownych technikach. 
Na obszarach, gdzie brak jest doświadczonych lekarzy, do dyskusji z dziec-
kiem na ten temat należy podchodzić ostrożnie; powinna ją przeprowadzić 
osoba, z którą dziecko ma już bliski kontakt.

5.6.3 ŚRODOWISKO PRZYJAZNE DZIECKU

Wiek jest czynnikiem decydującym przy określaniu wsparcia i opieki w zakresie 
zdrowia psychicznego. Dzieci, które były obiektem nadużyć, dostosowują 
swoje systemy wartości i zachowania, aby jak najlepiej współgrać z otaczającym 
je światem. Zdaniem eksperta z zakresu traumy i przemocy, w sytuacjach 
nadużyć dziecko „musi znaleźć sposób, aby zachować poczucie zaufania 
do ludzi, którzy nie są godni zaufania, poczucie bezpieczeństwa w sytuacjach 
niebezpiecznych, poczucie kontroli w sytuacjach przerażająco nieprzewidywal-
nych, siłę w sytuacji bezradności. Nie może otoczyć siebie opieką, musi kompen-
sować niepowodzenia w opiece i ochronie sprawowanej przez osobę doro-
słą za pomocą jedynego znanego mu sposobu, którym jest niedojrzały sys-
tem psychologicznych mechanizmów obronnych”50. 

edukacja jest jednym z fundamentów rozwoju dziecka. Jak najszybciej należy 
rozpocząć wspieranie procesu uczenia się przez oferowanie zajęć edukacyjnych, 
korepetycji lub włączenia dzieci w lokalne programy szkolne (kiedy jest to 
bezpieczne i właściwe). Tam, gdzie jest to możliwe i stosowne, należy rozwijać 
techniki wspierania i uczenia dziecka przez jego rówieśników. 

5.7 Uwagi na temat zdrowia psychicznego w opiece 
nad ofiarami handlu ludźmi

5.7.1 CHOROBY PSYCHICZNE

Zdrowie psychiczne i choroby psychiczne są trudne do zdefiniowania, ponie-
waż najlepiej się je postrzega jako punkty leżące na linii ciągłej. WhO wska-
zuje, że pojęcie zdrowia psychicznego zawiera w sobie:
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(…) subiektywnie postrzegane dobre samopoczucie, spraw-
ność, autonomię, kompetencje, zależności międzypokoleniowe, 
rozwijanie osobistego potencjału intelektualnego i emocjonal-
nego. Z kulturowego punktu widzenia, kompleksowe określenie 
zdrowia psychicznego jest prawie niemożliwe51.

IOM uważa, że zdrowie psychiczne należy rozumieć w sensie szerszym niż 
tylko brak zaburzeń psychicznych, a opieka nad zdrowiem psychicznym nie 
stanowi synonimu opieki psychiatrycznej. „Podejście psychospołeczne” zo-
stało opisane jako określony sposób rozumienia i postępowania z dobrym 
samopoczuciem psychicznym. Przyjęcie psychospołecznego podejścia po-
ciąga za sobą przyznanie, że istnieje związek między społecznymi i kultural-
nymi czynnikami, a funkcjonowaniem „psyche” lub, bardziej ogólnie, do-
brym stanem psychicznym. Oznacza to, że aby zrozumieć funkcjonowanie 
jednostki, osoba musi być postrzegana przez pryzmat swojego otoczenia, 
które obejmuje rodzinę, społeczności czy kulturę. Psychospołeczne podej-
ście oznacza również, że wpływ na samopoczucie danej osoby lub grupy 
można wywierać, oddziałując na otaczające ją czynniki społeczne52.

Badania naukowe na temat zdrowia psychicznego w kontekście handlu 
ludźmi są nieliczne. Gros wiedzy uzyskanej na temat psychologicznych  
reakcji ofiar handlu ludźmi opiera się na doświadczeniach organizacji  
pracujących z pokrzywdzonymi, relacji samych ofiar i bardzo ograniczonej 
liczbie badań jakościowych.

5.7.2 PSYCHOLOGICZNY PRZYMUS I WYKORZYSTANIE W KONTEKŚCIE 
HANDLU LUDŹMI

Przymus psychologiczny i nadużycia są cechą charakterystyczną handlu ludź-
mi i jednocześnie podstawową taktyką stosowaną przez handlarzy dla ma-
nipulacji ludźmi i skutecznego przetrzymywania ich jako zakładników. Psy-
chologiczne taktyki kontroli obejmują zastraszanie i groźby, kłamstwa  
i oszustwa, manipulacje emocjonalne i stwarzanie sytuacji o charakterze 
niebezpiecznym, nieprzewidywalnym i będącym poza kontrolą ofiary. Takie 
psychiczne formy nadużyć są na ogół trwałe i skrajne, często przeprowadza-
ne w taki sposób, aby zniszczyć psychologiczne i fizyczne bariery obronne 
jednostki. Po pierwsze człowiek jest zmuszany do funkcjonowania w „eks-
tremalnych warunkach przetrwania”, w których istnieje realne zagrożenie 



222

BeZPOśReDNIa POMOC OfIaROM haNDlu luDźMI

śmiercią, a ofiara zdaje sobie sprawę z całkowitej utraty kontroli nad bez-
pieczeństwem osobistym i jest zupełnie uzależniona od decyzji handlarzy. 
Drugi etap to „wyczerpanie fizyczne”. Osoby zmuszane są do długich godzin 
pracy przez wiele dni, co daje właścicielom znaczną kontrolę nad nimi  
(i większe zyski). Przy braku czasu na odpoczynek jednostka jest osłabiona 
i nie jest w stanie właściwie ocenić ewentualnych możliwości wyjścia z tej 
sytuacji lub rozważyć strategii obrony. Kontrola i izolacja są ostatnimi elemen-
tami zapewniającymi uzależnienie. W sytuacji niewoli, gdy cały kontakt  
z otaczającym światem ogranicza się do kontaktu z handlarzem, świat po-
strzegany przez ofiarę staje się odbiciem skrzywionej wizji świata oprawcy53. 

5.7.3 NADUŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH I UZALEŻNIENIA

Osoby, które padły ofiarą handlu ludźmi często stykają się z różnymi  
formami nadużywania lub zażywania substancji psychoaktywnych, w wyni-
ku czego może rozwinąć się u nich fizyczne uzależnienie od tych środków. 
Narkotyki i alkohol są powszechnie używane przez handlarzy w sytuacjach 
porwania i kontrolowania swoich ofiar. Substancje uzależniające są wyko-
rzystywane nie tylko do tego, by ofiary stały się bardziej uległe, ale również 
do wytworzenia zależności, w której ofiara polega na handlarzu jako na 
dostawcy substancji uzależniającej. 

W przypadku kobiet zmuszanych do prostytucji, aby stały się one bardziej 
uległe podczas spotkań z pierwszymi klientami, mogą być wykorzystywane 
narkotyki lub psychoaktywne leki. środki odurzające, zarówno nielegalne, 
jak i legalne, mogą być spożywane pod przymusem lub dobrowolnie aby 
ofiary mogły pracować dłużej, ciężej (w przypadku prostytucji obsługiwać 
większą liczbę klientów), znosić niewłaściwe warunki i traktowanie, wyko-
nywać czynności poniżające lub odrażające. Mogą też pomóc ofierze znie-
czulić się na traumę i stres.

Osoby udzielające wsparcia ofiarom handlu ludźmi muszą zdawać sobie 
sprawę z przyczyn, dla których osoby te mogą popadać w uzależnienie oraz 
umieć rozpoznawać związane z tym oznaki i objawy. Jeśli ofiara handlu  
ludźmi ujawnia samodzielnie problem uzależnienia lub pracownik podejrzewa 
występowanie tego problemu, osoba ta powinna być skierowana do odpo-
wiednio przeszkolonego personelu medycznego. 
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5.7.4 NAJCZĘSTSZE ŹRÓDŁA STRESU U OSÓB POZOSTAJĄCYCH POD 
OPIEKĄ ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCEJ POMOC 

Mimo, iż pozostawanie z dala od bezpośredniego otoczenia związanego  
z handlem ludźmi oraz znalezienie się pod opieką osób pomagających 
może przynieść psychiczną ulgę, sytuacja ta może również dać początek 
wielu nowym napięciom. Niektóre z najczęściej występujących źródeł stresu 
zostały opisane poniżej.

Rozmowy z przedstawicielami organów ścigania. Spotkania ofiar handlu 
ludźmi z policją lub pracownikami służb imigracyjnych są stresujące pod wie-
loma względami. Wiele ofiar ma uzasadnione obawy, że nikt im nie będzie 
wierzył i mogą być potraktowane jako osoby podejrzane i zostać aresztowane. 
Cierpią z powodu niepokoju związanego ze szczegółowym i intensywnym 
charakterem przesłuchania lub dochodzenia. Zakładają, że istnieją dobre  
i złe odpowiedzi, które będą miały zasadniczy wpływ na ich przyszłość  
(np. status imigracyjny, represje ze strony handlarzy), doświadczają zaników 
pamięci lub nie są w stanie przypomnieć sobie najważniejszych szczegółów 
oraz borykają się z – uzasadnionymi wcześniejszym doświadczeniem – 
obawami i podejrzeniami wobec funkcjonariuszy organów ścigania  
(przypadki skorumpowanych czy niebezpiecznych funkcjonariuszy). 

Osoby udzielające wsparcia powinny przygotować ofiary na spotkanie  
z przedstawicielami organów ścigania, wyjaśniając im sens spotkania, 
prawdopodobny charakter pytań, wpływ, jaki spotkanie może mieć na ich 
przyszłość oraz to, jakiego wpływu na pewno mieć nie będzie. 

Składanie zeznań w postępowaniu sądowym i dostarczanie dowodów w spra-
wach karnych. Oczekiwanie na złożenie zeznań przeciwko handlarzom  
oraz składanie tych zeznań należą do najbardziej stresujących wydarzeń 
dla osób będących ofiarami handlu ludźmi. Doświadczenia te mogą spowo-
dować odnowienie się traumy bez względu na to, na jakim etapie powrotu 
do zdrowia ofiara się znajduje. Przygotowaniem pokrzywdzonego do plano-
wanej rozprawy powinna zająć się wykwalifikowana osoba. Jeśli tylko jest to 
możliwe i zgodne z miejscowym prawem, wykwalifikowana osoba udzielają-
ca pomocy powinna też towarzyszyć ofierze na sali rozpraw, gdzie będzie 
ona składała zeznania, i pomóc jej w zrozumieniu, jakie pytania mogą być 
zadawane (szczególnie potencjalnie agresywne i oskarżycielskie taktyki 
stosowane przez obronę). 
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Proces legalizacji pobytu. Brak uregulowanego statusu prawnego w danym 
kraju sprawia, że ofiary handlu ludźmi stają się nerwowe i nie chcą ani  
fizycznie, ani psychicznie inwestować we własną przyszłość. Sytuacja ta 
zmniejsza ich poczucie stabilności i potęguje wrażenie braku kontroli nad 
własnym życiem. 

Rozmowy z rodziną i dziećmi. Rozmowy telefoniczne z bliskimi mogą  
przynieść ulgę i komfort, ale mogą również wprawić w smutny nastrój,  
spotęgować poczucie samotności i/lub winy związanej z przebywaniem  
z dala od domu. W niektórych przypadkach kontakty z członkami rodziny 
mogą być trudne i pełne oskarżeń. Osoby udzielające pomocy powinny  
rozumieć, że te rozmowy mogą być bardzo emocjonalne i zapewnić ofiarę  
o swojej dostępności i gotowości pomocy po każdej z takich rozmów.

Badania medyczne i ich wyniki. Korzystanie ze świadczeń medycznych i 
otrzymywanie wyników badań lekarskich może wywoływać niepokój, zwłasz-
cza u osób niezaznajomionych z zachodnimi praktykami medycznymi, korzy-
staniem z pomocy systemu opieki zdrowotnej lub z przebywaniem  
w szpitalnym otoczeniu. formalny charakter miejsca oraz procedur, obawy 
ofiary, że nie będzie ona w stanie właściwie zrozumieć tego, co zostanie jej 
powiedziane lub tego, co się dzieje, podejrzenia, że wynik badań będzie 
prowadził do złych rokowań, wskazują na potrzebę obecności osoby wspie-
rającej, która pomoże zinterpretować to, co się dzieje i rozwiać przynajmniej 
niektóre z tych obaw.

Konflikt lub nuda w schronisku/ośrodku. Sytuacja związana z przebywa-
niem w schronisku może być stresująca z wielu powodów (urazy psychiczne 
osób mieszkających razem, obecność osób z różnych grup etnicznych i kul-
tur, które są zmuszone funkcjonować obok siebie, ograniczenia ruchu lub 
zachowania, wolno upływający czas i nuda itp.). Ofiary przebywające  
w schronisku mogą zacząć uciekać się do niezdrowych sposobów radzenia 
sobie z wolnym czasem i łagodzenia napięć życia w sytuacji przejściowej 
(palenie papierosów, tworzenie sytuacji konfliktowych, rezygnowanie  
z uczestnictwa w programie). Osoby udzielające wsparcia powinny starać 
się zapobiegać tym problemom przez umożliwienie mieszkańcom schroni-
ska brania udziału w zajęciach ruchowych (np. spacery na zewnątrz, miej-
sce do ćwiczeń fizycznych) w możliwie największym stopniu, biorąc pod 
uwagę kwestie bezpieczeństwa oraz regularne zapewnienie stymulacji 
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intelektualnej i rozrywki (książki edukacyjne lub rozrywkowe, radio, gry). 
Dodatkowe informacje na temat zajęć, które mogą być oferowane w schro-
nisku, znajdują się w rozdziale 4.

Powrót. Oczekiwanie na powrót do domu, ze względu na prawdopodobień-
stwo represji, może powodować u ofiar strach, lęk, niepokój, smutek lub 
gniew. Ofiary czują, że zawiodły swoje rodziny lub niepokoją się, w jaki sposób 
znajdą pracę i zdobędą pieniądze na przyszłe utrzymanie. Osoby świadczące 
pomoc psychologiczną ofiarom, które będą podlegać repatriacji, muszą  
poświęcić tyle czasu, ile to możliwe, aby pomóc im przygotować się do  
powrotu do domu. Może to oznaczać odkrywanie emocji (czasami pozytyw-
nych i negatywnych) związanych z powrotem, pomoc ofiarom w refleksji na 
temat osób, z którymi będą wkrótce żyć i pracować. Dla wielu pokrzywdzonych 
będzie to oznaczać wsparcie w znalezieniu pomocy niezbędnej dla zaspo-
kojenia ich psychicznych i fizycznych potrzeb zdrowotnych (zob. również 
sekcje 5.13 i 5.14 niniejszego rozdziału).

Stres związany z powrotem może się wzmagać w trakcie powrotu do domu, 
w samolocie, pociągu lub podczas przestoju w podróży. Nie jest czymś nie-
spotykanym, że ofiary próbują odstresować się lub „znieczulić” zamawiając 
alkohol i upijając się. Ważne jest ostrzeżenie ich, że picie w samolocie  
(i innych środkach transportu) może być kuszące, ale bycie pijanym może 
stworzyć problemy z personelem linii lotniczych (w niektórych przypadkach za 
niebezpieczne zachowanie grożą nawet sankcje karne) i sprawić, że udzie-
lenie im wsparcia na miejscu, po wylądowaniu, może okazać się niezwykle 
trudne.

5.8 HIV i AIDS

Istnieje wiele błędnych przekonań na temat hIV i aIDS, które mają duży 
wpływ na funkcjonowanie opieki zdrowotnej i wywołują niepotrzebny stres  
u pacjentów oraz osób zapewniających opiekę. Ponieważ ofiary handlu 
ludźmi narażone są na duże ryzyko zakażenia hIV, ważne jest, aby wszystkie 
organizacje świadczące pomoc posiadały pełną informację o biologicznych, 
psychologicznych i społecznych skutkach hIV i aIDS. (Zachęcamy do zapo-
znania się ze stanowiskiem IOM w sprawie hIV/aIDS, znajdującym się na liście 
propozycji dodatkowej literatury na końcu tego rozdziału)54.



226

BeZPOśReDNIa POMOC OfIaROM haNDlu luDźMI

DLACZEGO WIEDZA NA TEMAT HIV I AIDS JEST TAK ISTOTNA? 

liczba osób zakażonych wirusem hIV, wywołującym aIDS, wciąż rośnie. 
Każdy może zostać zakażony wirusem hIV, niezależnie od klasy społecznej, 
narodowości, rasy, religii czy orientacji seksualnej. Każdy potrzebuje dostępu 
do informacji na temat hIV i aIDS, aby wiedzieć, jak chronić siebie i innych. 
Najlepszym sposobem na stworzenie otoczenia pełnego współczucia i zro-
zumienia oraz na zwalczanie dyskryminacji i strachu jest zapewnienie pre-
cyzyjnej informacji na temat hIV i aIDS.

CO TO JEST HIV? 

n hIV to ludzki wirus upośledzenia odporności. 
n hIV przenosi się między ludźmi drogą płciową, a także poprzez krew. 
n Osoby zakażone wirusem hIV pozostają nim zainfekowane i mogą być 

źródłem zakażenia przez całe życie. Nawet wtedy, gdy czują się zdrowe, 
mogą przenosić wirusa na innych. 

n Zakażenie hIV jest typem infekcji stałej, na którą nie ma jeszcze lekarstwa, 
ani szczepionki.

n Zakażenie hIV nie jest jednoznaczne z aIDS, ale może prowadzić do aIDS.

CZYM JEST AIDS? 

n Kiedy wirus hIV wnika do organizmu, powoduje uszkodzenie układu  
odpornościowego, który normalnie chroni nas przed infekcjami.

n aIDS to skrót od angielskiej nazwy Zespołu Nabytego upośledzenia Od-
porności (Acquired Immune Deficiency Syndrome), czyli grupy (zespołu) 
ewentualnych chorób, które mogą wynikać z zakażenia wirusem hIV55. 

n Większość osób zakażonych hIV ostatecznie zachoruje na aIDS, ale 
dana osoba może być zarażona wirusem hIV przez bardzo długi czas, 
nawet wiele lat, zanim układ odpornościowy zostanie tak osłabiony lub 
„upośledzony”, że nie będzie w stanie odeprzeć zakażeń, co w dalszej 
kolejności wywoła aIDS56. 

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZARAZIĆ SIĘ HIV? 

n Głównym sposobem przenoszenia się wirusa hIV są kontakty seksualne 
bez zabezpieczenia z osobą zainfekowaną. 
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n Wirus ten jest również przekazywany z jednej osoby na drugą podczas 
robienia zastrzyków, na przykład poprzez ponowne użycie tej samej 
strzykawki. hIV może być również przekazywany za pośrednictwem 
transfuzji zakażonej krwi lub preparatów krwi, choć ten sposób zakażenia 
w krajach, które przeprowadzają systematycznie badania krwi dawców, 
zdarza się niezwykle rzadko. 

n Zainfekowane kobiety w ciąży mogą przekazać wirusa hIV swoim dzieciom 
w czasie ciąży lub podczas porodu, a także poprzez karmienie piersią. 

n Można zakazić się wirusem hIV poprzez użycie niesterylnych, ostrych narzędzi, 
takich jak igły, noże i brzytwy, jeśli w czasie tego użycia pojawi się krew.

Wirusem hIV nie można się zarazić poprzez codzienny kontakt z zakażonymi 
osobami57. Nie ulegnie się zakażeniu poprzez używanie tego samego WC 
lub prysznica, podanie ręki na powitanie, używanie tych samych naczyń  
i sztućców, korzystanie z tego samego aparatu telefonicznego lub wymie-
nianie się odzieżą z osobą zakażoną. Nie można się też zarazić poprzez pot, 
łzy, kichanie, kaszel lub mocz. hIV nie przenosi się przez ukąszenia owadów, 
takich jak komary. Nikt nigdy nie został zarażony wirusem hIV przez przytulanie 
kogoś, kto jest nosicielem. 

JAK MOŻNA UCHRONIĆ SIĘ PRZED HIV?

Zakażenia wirusem hIV w kontaktach seksualnych można uniknąć poprzez: 

n powstrzymywanie się od stosunku płciowego z penetracją; 
n uprawianie seksu tylko z jednym partnerem, który nie jest zarażony  

i który nie uprawia seksu z innymi osobami; 
n prawidłowe stosowanie prezerwatyw; 
n pewność, że wszystkie igły, strzykawki i inne instrumenty  medyczne mające 

kontakt z kwią, nie były wcześniej używane albo zostały wysterylizowane.

TESTY NA OBECNOŚĆ HIV 

aby dowiedzieć się, czy zostało się zakażonym wirusem hIV, należy wykonać 
badanie krwi. Osoby, które znają swój status serologiczny, są w stanie chro-
nić siebie i swoich partnerów oraz podjąć odpowiednie działania, aby za-
dbać o swoje zdrowie i bardziej świadomie decydować o swojej przyszłości. 
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świadomość, że się jest nosicielem wirusa hIV, może również mieć nega-
tywne skutki, takie jak zwiększenie stresu i niepewności, trudności w tworze-
niu i utrzymywaniu relacji, obciążenie psychiczne spowodowane utrzymy-
waniem tajemnicy, jeśli wynik badania nie został omówiony z inną osobą, 
ryzyko stygmatyzacji i dyskryminacji po ujawnieniu rezultatu testu. Ponadto 
bycie nosicielem hIV może pociągać za sobą szereg ograniczeń, na przy-
kład w kwestii imigracji i swobody przemieszczania się, zatrudnienia i ubez-
pieczenia zdrowotnego.

Decyzja odnośnie poddania się testom na obecność wirusa hIV powinna 
więc być starannie przemyślana i dobrowolna. Gdy decyzję poprzedzają 
konsultacje, to z doświadczeń IOM wynika, że większość kobiet i dzieci – 
ofiar handlu ludźmi otrzymujących wsparcie IOM w kwestii powrotu do 
domu i pomocy w reintegracji - decyduje się na przeprowadzenie testów na 
obecność wirusa hIV, a także poddaje się badaniom medycznym i kontroli 
zdrowia narządów rozrodczych oraz korzysta z doradztwa psychospołecznego. 

IOM wspiera dobrowolne poddawanie się testom na obecność HIV u osób, 
które stały się ofiarą handlu ludźmi. 

Niektóre kraje pochodzenia wymagają notyfikacji o statusie zakażenia HIV ofiar 
handlu ludźmi, które zdecydowały się na powrót. W takich przypadkach IOM  
zaleca, by ofiary korzystały z testów na obecność wirusa HIV w organizacjach 
świadczących pomoc ofiarom handlu ludźmi, ale nie zaangażowanych w powrót 
danej osoby. W ten sposób organizacja świadcząca pomoc nie naruszy zasady 
poufności, przekazując informacje medyczne i nie będzie odpowiedzialna za  
powiadomienie o wyniku testu władz kraju przyjmującego.

Niezależne organizacje są również zobowiązane do powiadamiania kraju pocho-
dzenia o wyniku badań na obecność wirusa HIV, dlatego też IOM zaleca, aby  
w takich przypadkach testy w kierunku HIV nie były wykonywane w kraju tranzytu 
lub przeznaczenia, lecz zachęca ofiary do ich wykonania po powrocie do kraju. 
Badaniom na HIV po powrocie muszą towarzyszyć konsultacje przed badaniem  
i po otrzymaniu wyników testu.
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PORADY PRZED I PO WYKONANIU TESTÓW NA OBECNOŚĆ WIRUSA HIV 

Przed wykonaniem testów na obecność wirusa hIV ofiary muszą mieć  
możliwość zasięgnięcia profesjonalnej porady. Przed wykonaniem badań 
na hIV wymagana jest świadoma zgoda. Także po otrzymaniu wyników te-
stu wszycy powinni mieć zapewnioną możliwość konsultacji, włączając w to 
ofiary handlu ludźmi, a także te osoby, u których wynik testu okazał się ne-
gatywny. Osobom, które mają pozytywny wynik testu na obecność wirusa 
hIV, należy zapewnić po badaniu kompetentne i taktowne doradztwo przez 
taki okres, przez jaki będzie ono konieczne. 

Najważniejszym celem konsultacji przed i po wykonaniu testów na hIV/
aIDS jest zapewnienie, że: 

n Wszyscy migranci/ofiary handlu ludźmi w pełni rozumieją wynik testu. 
n Osoby zakażone hIV są w pełni świadome konieczności unikania  

przeniesienia wirusa na inne osoby. 
n Osoby zakażone hIV wiedzą, jakie działania należy podejmować, aby 

uniknąć przenoszenia wirusa na inne osoby58.

(Zob. Poradnictwo i testy IOM w zakresie hIV/aIDS w kontekście oceny stanu 
zdrowia w przypadku migracji, Wytyczne dla konsultantów, wydanie z 2006 r.)

LECZENIE HIV 

Osoby zarażone wirusem hIV mogą cieszyć się dobrym stanem zdrowia 
przez wiele lat, bez korzystania ze specjalistycznej opieki lekarskiej, po prostu 
dbając o siebie, na przykład dobrze się odżywiając, zapewniając sobie  
odpowiedni odpoczynek, utrzymując higienę, prowadząc aktywny tryb życia. 
ludzie, którzy wiedzą, że są nosicielami wirusa hIV, mogą się właściwie 
zabezpieczać przed infekcjami i innymi chorobami powiązanymi z hIV. 

Dostępność od 1996 roku wysoce aktywnej terapii antywirusowej (aRT)  
znacząco zmieniła przebieg choroby od momentu zakażenia wirusem hIV, 
zwłaszcza w krajach rozwiniętych. Jest nadzieja, że aRT będzie wkrótce 
dostępna również w krajach rozwijających się. Wiedza i praktyka w zakre-
sie rozpoczynania leczenia rozwija się równie szybko. leczenie wymaga 
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kontroli, może potencjalnie powodować poważne skutki uboczne i powin-
no być kontynuowane przez długi czas. Ponadto nieprawidłowo zastosowa-
ne jest niebezpieczne, ponieważ może prowadzić do rozwoju szczepów hIV 
odpornych na leki. 

PODATNOŚĆ DZIECI NA HIV/AIDS 

umiejscowienie społeczne dzieci powoduje, że są one wystawione na duże 
ryzyko gwałtu i wykorzystania seksualnego, co z kolei może uczynić je  
podatnymi na zakażenie wirusem hIV. Na całym świecie strach przed hIV/
aIDS zachęca mężczyzn do szukania partnerek seksualnych wśród mło-
dych kobiet, gdyż - jak wierzą - jest mniej prawdopodobne, że są one nosi-
cielkami hIV. Mit, że seks z dziewicą wyleczy z hIV, aIDS lub innych chorób 
przenoszonych drogą płciową, jest obecny w wielu krajach. Wykorzystywane 
seksualnie dzieci są również narażone na większe ryzyko zakażenia wiru-
sem hIV, szczególnie jeżeli borykają się one z nawracającymi i/lub nieleczo-
nymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. 

Osoby małoletnie, przed i po testach na obecność wirusa hIV, powinny mieć 
zapewnioną opiekę konsultanta przeszkolonego do pracy z dziećmi. Tak 
samo jak w przypadku osób dorosłych, wszystkie testy na obecność wirusa 
hIV muszą być dobrowolne i powinna im towarzyszyć procedura uzyskania 
świadomej zgody od zainteresowanego (patrz sekcja 5.6 niniejszego  
rozdziału). 

ZAKAŻENIE DZIECKA PRZEZ MATKĘ 

Obecnie, dzięki podjęciu leczenia matki przed porodem, można znacznie 
zmniejszyć ryzyko przeniesienia wirusa hIV z matki na dziecko. We wszystkich 
przypadkach, gdy kobieta w ciąży ma pozytywny wynik badania na obec-
ność wirusa hIV, pracownicy służby zdrowia muszą zadbać, by zostało jej 
zaoferowane odpowiednie leczenie. W praktyce może to oznaczać, że jeśli 
kobieta ma powrócić do miejsca, gdzie nie ma możliwości zapewnienia jej 
bezpiecznego porodu, organizacje świadczące pomoc powinny rozważyć 
inne opcje (w tym prawne) zapewnienia jej możliwości rodzenia w miejscu, 
w którym ona i dziecko otrzymają odpowiednie leczenie. 
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5.9 Medyczno-prawe aspekty opieki zdrowotnej dla 
ofiar handlu ludźmi

Medyczno-prawne aspekty handlu ludźmi są ważnym elementem, o którym 
muszą pamiętać wszystkie osoby oferujące pomoc jego ofiarom w ramach 
opieki medycznej. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można 
znaleźć w rozdziale 6 - Współpraca z organami ścigania - dotyczącym moż-
liwości egzekwowania przez ofiary należnych im praw. Celem tej części nie 
jest przekonanie ofiar do współpracy z organami ścigania lub do rozpoczę-
cia sprawy przeciwko handlarzom ludźmi. Punkt ten służy jedynie podkre-
śleniu głównych zasad i oczekiwanej roli, jaką powinni spełniać pracownicy 
służby zdrowia, by wesprzeć osoby pokrzywdzone, jeśli one dobrowolnie 
zdecydowałyby się na współpracę z organami ścigania. Dzięki zrozumieniu 
i wypełnieniu swojej medyczno-prawnej roli, personel medyczny zdrowia 
może znacznie przyczynić się do podjęcia przez ofiarę takich kroków praw-
nych. Dlatego też muszą być oni świadomi następujących zasad, związa-
nych z dostarczaniem medyczno-prawnych dowodów związanych z handlem 
ludźmi:

n Wszystkie dowody uzyskane z dokumentacji medycznej (w tym historii 
choroby, badań laboratoryjnych, prześwietleń lub innych wyników dia-
gnostycznych, jak również leczenia) muszą być utrzymane w ścisłej  
tajemnicy i udostępniane organom ścigania tylko za zgodą ofiary.

n Sądy mogą wymagać przedłożenia informacji medycznych, a organizacje 
świadczące pomoc mogą zostać poproszone o dostarczenie takich  
dowodów osobom prowadzącym śledztwo, pracującym dla oskarżenia 
lub w obronie domniemanego handlarza. Dlatego ważne jest, aby  
pracownik służby zdrowia uświadomił ofierze, w jaki sposób jej doku-
mentacja medyczna lub informacje mogą być wykorzystane. Jeśli ofiara 
odmówiła podjęcia kroków prawnych, pracownik ma obowiązek odmówić 
dostarczenia i wykorzystania informacji medycznych w sprawie przeciwko 
handlarzom.

n W niektórych przypadkach pracownicy służby zdrowia mogą być wezwani 
do stawienia się w sądzie w charakterze świadka z racji swojej wiedzy 
fachowej. Mogą oni uniknąć konieczności takiego stawiennictwa oraz 
ryzyka z tym związanego przez skorzystanie z usług zewnętrznych eks-
pertów, odpowiedzialnych za zbieranie dowodów medycznych (za zgodą 
ofiary) i przedstawić ich jako świadków w sądzie. Pracownicy służby zdrowia, 
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na życzenie ofiary, powinni być jednak zawsze obecni podczas spotkań  
i badań przeprowadzanych przez zewnętrznego eksperta, w celu zapew-
nienia wsparcia zarówno ofierze, jak i temu ekspertowi.

n Chociaż pracownicy służby zdrowia nie składają bezpośrednio zeznań 
przed sądem lub funkcjonariuszami organów ścigania, za zgodą ofiary 
powinni oni (najlepiej pracownicy służby zdrowia lub pomocy społecznej, 
mający kontakt z ofiarą) zawsze towarzyszyć ofierze podczas rozpraw  
sądowych i spotkań z przedstawicielami organów ścigania, aby zapewnić 
jej psychologiczne wsparcie i sprawić, by czuła się w ich trakcie bardziej 
komfortowo.

Ze względu na to, że sądy mogą wymagać stawiennictwa lub dostarczenia 
informacji przez personel organizacji wspierających, pracownicy służby 
zdrowia powinni posiadać podstawową wiedzę i przeszkolenie z zakresu 
medycyny sądowej. Powinni być kompetentni w zakresie identyfikacji  
istotnych aspektów doświadczeń ofiary z przeszłości (np. gwałtu, uwięzienia),  
i rozpoznania  w badaniu lekarskim objawów charakterystycznych dla tych 
doświadczeń (np. rany szarpane, uszkodzenia tkanek miękkich lub kości, 
niedożywienie itp.), a w przypadku stwierdzenia występowania tych objawów 
wnioskować o przeprowadzenie podstawowych badań laboratoryjnych lub 
badań rentgenowskich w celu potwierdzenia diagnozy. Powinni też odpo-
wiednio zabezpieczyć i przechowywać istotne dane (np. karty pacjenta za-
wierające wyniki badań lekarskich), w tym dokumenty i fotografie zmian, 
ran, obrażeń itd. Pracownicy służby zdrowia powinni być także przeszkoleni 
pod kątem umiejętności uzyskiwania przydatnych próbek biologicznych 
(związanych ze sprawą), które mogą posłużyć do dalszych badań, jeśli ich wy-
konanie okaże się niezbędne w trakcie dochodzenia. Może okazać się rów-
nież konieczne zaangażowanie w imieniu ofiary handlu ludźmi ekspertów me-
dycyny sądowej do pomocy prawnej. 

5.10 Relacja lekarz – pacjent

Nie ma równowagi w stosunkach między pracownikiem służby zdrowia  
(np. pielęgniarką, lekarzem, psychologiem lub pracownikiem socjalnym)  
a klientem/pacjentem. Jej brak często powoduje, że pacjenci niechętnie 
zadają pytania, wyrażają swoje opinie, kwestionują opinie lekarza czy  
podejmują samodzielne decyzje dotyczące ich zdrowia. W przypadku ofiar 
handlu ludźmi szacunek do pracownika służby zdrowia może być tym większy, 
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że może być on podyktowany wcześniej ukształtowanym przez handlarzy 
stosunkiem do wszelkich osób reprezentujących władzę. W przypadku osób 
otrzymujących pomoc często spotykana jest wiara w to, że ich dobro,  
a nawet życie, może zależeć od bezwarunkowej akceptacji tego, co sugerują 
inni. Dlatego często ofiary dążą do sprawienia swoim opiekunom przyjem-
ności, „niepowodowania problemów”, wierząc, że ustępliwość i dobre  
zachowanie jest warunkiem otrzymywania stałej pomocy.

Z kolei dla pracownika służby zdrowia często normalnym jest przyjmowanie 
roli nadzorcy lub opiekuna w stosunku do pacjenta i postępowanie w sposób 
potwierdzający swoją wiedzę i władzę wobec niego. Pracownicy służby zdrowia 
powinni zatem dołożyć starań, aby unikać przyjmowania autorytatywnego 
lub nakazującego tonu. Przeciwnie, powinni używać tonu informacyjnego  
i uspokajającego oraz języka i terminologii zrozumiałej dla pacjenta, równo-
cześnie wspierając i wzmacniając jego samoocenę i wyrażanie własnych 
opinii. Ponadto, podczas przeprowadzania badania lub innych procedur, 
lekarz powinien wspierać i uspokajać pacjenta, wyjaśniając mu krok po kroku 
to, co robi, z jakiego powodu i jak długo to potrwa. Najskuteczniejsi lekarze 
to ci, którzy potrafią pomóc pacjentowi zrozumieć swój stan zdrowia oraz 
stosowane leczenie. 

Innym problemem związanym z relacją pacjent – lekarz jest to, że dla wielu 
osób badania lekarskie są przerażającym, inwazyjnym, a nawet upokarza-
jącym doświadczeniem. Wielu ludzi na całym świecie nigdy nie poddawało 
się badaniom medycznym. W niektórych regionach świata lekarz nie może  
dotykać pacjenta, a jedynie ocenić objawy i zaproponować środki zaradcze 
lub wypisać receptę. Często zdarza się, że kobieta nigdy nie przeszła badania 
narządów rodnych i nie wie, że takie badanie jest wykonywane podczas  
rutynowej kontroli ginekologicznej. Szczególnie dzieciom, młodzieży i kobietom 
wykorzystywanym seksualnie tego typu inwazyjne badania mogą wydawać 
się dalszym naruszeniem ich sfery osobistej. Z tego powodu lepiej jest  
zaoferować kobiecie lub dziewczynie badanie przez lekarza kobietę. Muszą 
być podjęte wszelkie możliwe wysiłki, aby taka opcja była dostępna.

Istotne jest, aby lekarz (lub bezpośredni opiekun) poświęcił czas na  
wyjaśnienie ofierze handlu ludźmi powodu każdej procedury oraz tego, 
czego ona dotyczy. Kolejne kroki każdej procedury medycznej powinny być 
omówione zarówno przed, jak i podczas badań lekarskich.
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5.11 Uwzględnianie elementów zdrowotnych przy 
przygotowywaniu projektów dotyczących 
przeciwdziałania handlowi ludźmi

Należy przyjąć, że wszystkie świadczenia związane z ochroną i udzielaniem 
pomocy w przeciwdziałaniu handlowi ludźmi będą wymagały uwzględnienia po-
mocy zdrowotnej oraz wcześniejszego za planowania tego elementu w projek-
tach, począwszy od tworzenia jego zarysów, aż po fazę ich uruchomienia i wy-
konywania. Szczegóły mogą jednak się różnić, w zależności od projektu i kraju. 

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu dotyczącego zdrowia, ze 
względu na charakter działań, musi być nie tylko lekarzem posiadającym 
wystarczające uprawnienia i wiedzę, ale również uwzględnić pewien typ za-
dań natury ogólnej. Poniższa lista jest przykładowa, została zapożyczona  
ze wskazówek IOM stosowanych przy opracowywaniu projektów z zakresu 
oceny stanu zdrowia osób przesiedlanych. 

lista kontrolna dotycząca opracowania i włączenia elementu ochrony zdro-
wia do projektów obejmujących ochronę i pomoc dla ofiar handlu ludźmi: 

n Zbadaj i przeprowadź analizę demograficzną (w tym według wieku i płci) 
oraz epidemiologiczną (szczególnie chorób mających znaczenie dla 
zdrowia publicznego, takich jak gruźlica, wirusowe zapalenie wątroby, 
malaria, choroby przenoszone drogą płciową, hIV/aIDS itp.) ludności  
w miejscu, skąd ofiary handlu ludźmi mogą pochodzić, jak również  
ludności, z którą mogą one wchodzić w interakcje podczas transportu 
lub w miejscu przeznaczenia. 

n upewnij się, że zostały uzyskane lub są w trakcie uzyskiwania odpowiednie 
zezwolenia, np. ministerstwa zdrowia (licencja na praktykę), lokalnych 
placówek służby zdrowia (obóz, szpitale, budynki do użytku szpitalnego 
lub laboratoryjnego), krajowych organów ochrony zdrowia (wymagania 
dotyczące składania raportów nt. zdrowia publicznego), stosownych  
instytucji publicznych odpowiedzialnych za kontrolę nad imigracją,  
bezpieczeństwem itp.

n Oceń/określ lokalnie wymagane urządzenia i materiały wewnątrz i na 
zewnątrz schroniska dla upewnienia się, że mają wystarczające i odpo-
wiednie wyposażenie oraz przestrzeń, a także świadczenia opieki  
medycznej dla przewidywanej liczby ofiar handlu ludźmi; że pomieszczenia 
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do badań klinicznych zapewniają wystarczającą prywatność i mają  
odpowiedni sprzęt medyczny, narzędzia do archiwizowania historii  
chorób i wywiadów, badań medycznych i procedur (np. mierzenie,  
ważenie i pobór krwi), zapewniające chłodzenie i utrzymanie wymaganej, 
niskiej temperatury w przypadku przechowywania substancji na nią 
wrażliwych (np. leki, szczepionki, odczynniki itp.). (Zob. także punkt  
poświęcony zagospodarowaniu przestrzeni dalej w tym rozdziale).

n Zidentyfikuj i oceń lokalne organizacje, którym przekazuje się ofiary  
w celu zapewnienia im pewnych form pomocy. Opracuj protokoły przekaza-
nia/transferu (w tym wytyczne dotyczące raportowania, kosztów, wynagro-
dzeń, norm postępowania, jakości praktyk zarządzania przypadkami 
itp.) ze szpitalami, klinikami i innymi podmiotami świadczącymi usługi 
medyczne. 

n Opracuj plan zamówień na leki i artykuły medyczne (w tym szczepionki, 
artykuły higieny osobistej i materiały sanitarne dla schroniska itp.)

n Określ wymogi dotyczące zarządzania dokumentacją medyczną oraz  
innymi danymi, w tym korespondencją i skrzynkami e-mail, bezpiecznym 
przechowywaniem informacji medycznych, analizą danych itp.

n Nawiąż kontakt z właściwymi organami ochrony zdrowia w miejscu, do 
którego ofiara jest kierowana w chwili powrotu (zazwyczaj w kraju tranzytu 
lub pochodzenia), dla upewnienia się, że bezpośrednio po przyjeździe 
potrzeby medyczne ofiary zostaną uwzględnione.

5.12 Wytyczne prowadzenia przypadków dotyczące 
wspólnych warunków klinicznych spotykanych  
w handlu ludźmi

Choć następna sekcja obejmuje typowe zagadnienia, związane z praktyką 
medyczną na całym świecie, ważne jest podkreślenie potrzeby szczególnej 
czujności w związku z ograniczeniami, które mogą uniemożliwiać lekarzowi 
poznanie stanu zdrowia pacjenta z okresu, zanim stał się on ofiarą handlu 
ludźmi, niskim poziomem wiedzy, jakiego można oczekiwać u ofiary na temat 
stanu zdrowia, jak najlepszego udokumentowania stanu zdrowia ofiary, aby 
móc odwoływać się do tych zapisów w trakcie rekonwalescencji.

Badanie stanu zdrowia powinno obejmować szczegółowy wywiad lekarski 
(w tym historię przemocy w rodzinie lub innych warunków/wydarzeń mających 
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miejsce przed staniem się ofiarą handlu), kompletne badania medyczne, 
ocenę stanu psychicznego przeprowadzoną przez specjalistę. Badanie 
zdrowia psychicznego za pomocą testów należy przeprowadzać tylko, gdy 
jest to naprawdę konieczne. 

lekarz badający ofiarę musi znać objawy i symptomy takie, jak infekcje 
przenoszone drogą płciową, niechciana ciąża i powikłania spowodowane 
wcześniejszymi próbami aborcji, które mogą występować u ofiar handlu 
ludźmi, jeśli mają one za sobą doświadczenia związane z nadużyciami  
seksualnymi i gwałtami. 

(Zob. Podręcznik medyczny MhS (edycja 2001), s. 30-33 w celu uzyskania 
dodatkowych informacji). 

Zachęca się również do sięgnięcia po zaktualizowane przez WhO wytyczne 
z zakresu zarządzania przypadkami medycznymi, dostępne na stronie  
internetowej www.who.int. Oprócz innych podręczników medycyny, w których 
zarządzanie takim przypadkiem jest szczegółowo opisane, szczególnie godne 
polecenia są dwie publikacje, dotyczące epidemiologii chorób zakaźnych  
i wytycznych praktyki lekarskiej:

n Zalecenia WHO dotyczące strategii zapobiegania i kontroli chorób  
zakaźnych, WhO/uNaIDS, Genewa, 2001.

n Podręcznik kontroli chorób zakaźnych, american Public health associa-
tion (Wydanie 17, 2000).

5.12.1 CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ

Choroby przenoszone drogą płciową, takie jak rzeżączka i chlamydia, są 
często diagnozowane wśród ofiar handlu ludźmi, głównie ze względu na 
wykorzystywanie seksualne, którego osoby te doświadczyły. Do kategorii 
tych chorób należy również hIV.

leczenie chorób przenoszonych drogą płciową obejmuje zapobieganie im  
i ich leczenie, a wykonywanie badań serologicznych powinno być proponowane, 
jeśli tylko dysponuje się odpowiednim sprzętem laboratoryjnym. W przypad-
ku ograniczonego dostępu do tego sprzętu, w leczeniu niektórych chorób 
przenoszonych drogą płciową diagnoza powinna być postawiona na pod-
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stawie smptomów. Odpowiednie normy można znaleźć w dwóch kluczo-
wych dokumentach, które powinny być dostępne we wszystkich ośrodkach 
świadczących pomoc ofiarom handlu ludźmi. Są to „Wytyczne dotyczące 
leczenia chorób przenoszonych drogą płciową” – Rekomendacje i raporty 
MMWR (Morbidity and Mortiality Weekly Report), 3 maja 2002/51 (RR06/) 
z 2002 r. i „Zalecane strategie WhO dotyczące strategii zapobiegania  
i kontroli chorób zakaźnych” (WhO, Genewa, 2001). 

5.12.2 ZDROWIE PSYCHICZNE

Psychologiczne reakcje ofiar handlu ludźmi zależą od wielu czynników, 
szczególnie od osobistych doświadczeń, wydarzeń z przeszłości i, w więk-
szości przypadków, stresu związanego z obecnymi lękami i niepewnością. 
W odniesieniu do przeszłości, ważne jest, aby brać pod uwagę, że wiele 
osób pokrzywdzonych miało traumatyczne przeżycia i doświadczało prze-
mocy zanim padło ofiarą handlu ludźmi. Te wcześniejsze wydarzenia w dużym 
stopniu wpływają na stres i stan zdrowia psychicznego w okresie wykorzy-
stania jako ofiara handlu ludźmi, a ponadto będą mieć poważny wpływ na 
ich reintegrację społeczną. u osób przebywających z dala od kraju rodzinne-
go, stres może być związany z emocjami i napięciami towarzyszącymi mi-
gracji (bariery językowe i kulturowe, wyobcowanie, samotność, utrata po-
przednich grup wsparcia itp.) oraz obecną niepewnością w kwestii miejsca 
zamieszkania, statusu, procedur administracyjnych. u osób przebywających 
w kraju pochodzenia lub kraju przeznaczenia, skutki urazów związanych z 
handlem ludźmi łączą się z obawami o reakcje rodziny, pracę, odwet ze 
strony handlarzy, niespłacone długi itp.

Mimo, że każdy reaguje inaczej na doświadczenie handlu ludźmi, typowe 
reakcje mogą obejmować: 

Reakcje psychosomatyczne

n bóle głowy, karku, kręgosłupa, żołądka i inne bóle oraz problemy  
gastryczne;

n drżenie, potliwość, kołatanie serca;
n niezdrowe zmiany rytmu snu i apetytu;
n zaburzenia systemu immunologicznego i związane z nimi powikłania  

(np. zwiększona podatność na przeziębienia, grypy itp.);
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n zwiększona częstotliwość zachowań ryzykownych (np. palenie tytoniu, 
picie alkoholu, zażywanie narkotyków, podejmowanie ryzykownych 
kontaktów seksualnych).

Uwaga: Ważne jest, aby nie zakładać z góry, iż wszystkie dolegliwości  
somatyczne są zawsze reakcją na stres. Szczególnie objawy fizyczne należy 
potraktować poważnie i przeprowadzić odpowiednie procedury diagno-
styczne, gdyż są one często wynikiem wcześniej zadanych ofierze ran lub 
trudnych warunków życia.

Reakcje psychologiczne

n poczucie beznadziejności i rozpaczy, myśli samobójcze;
n niekontrolowane wybuchy złości bez widocznej przyczyny;
n zmiany świadomości, w tym amnezja, okresy przemijającej dysocjacji, 

ponowne przeżywanie doświadczeń;
n zmiana w relacjach z innymi, w tym izolacja i wycofanie, trwała nieufność.

Uwaga: W przypadku osób, które były ofiarami handlu ludźmi, nie jest  
rzadkością okazywanie wrogości i agresywnych zachowań. Ważne jest, 
aby w takim przypadku walczyć z naturalną reakcją gniewu, frustracji,  
odepchnięcia lub odrzucenia danej osoby. Spróbuj pamiętać, że te zacho-
wania nie są adresowane do ciebie. Nie traktuj ich osobiście.

Choć wiele reakcji psychosomatycznych i emocjonalnych, o których mowa 
powyżej, można uznać za normalne reakcje na nienormalne zdarzenia 
(traumatyczne doświadczenia handlu ludźmi), należy je traktować poważnie, 
ponieważ mogą być one także objawami choroby psychicznej, wymagającej 
specjalnej uwagi i opieki.

Niektóre osoby mogą cierpieć na poważne formy chorób psychicznych, takie 
jak zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia dostosowania,  
zespół stresu pourazowego i uzależnienie od substancji psychoaktywnych.

Diagnoza psychiatryczna a etykietowanie

Istnieją dwa odmienne podejścia związane z diagnozami psychiatrycznymi, 
szczególnie dotyczącymi rozpoznania objawów związanych z traumą. Jeden 
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punkt widzenia zakłada, że postawienie diagnozy powoduje, iż ofiara czuje 
się mniej wyizolowana lub odbiegająca od normy (tzn. nienormalna lub win-
na). u niektórych osób postawienie diagnozy medycznej zmniejsza poczucie 
winy lub frustracji w odniesieniu do uczuć i zachowań, nad któreymi mają one 
niewielką kontrolę. Zasadniczo bowiem poważna trauma może u każdego 
spowodować chorobę, zarówno fizyczną, jak też psychiczną - i każda z nich 
wymaga takiej samej uwagi. Co więcej, z praktycznego punktu widzenia,  
w niektórych krajach uzyskanie diagnozy medycznej umożliwia danej osobie 
dostęp do niezbędnego leczenia finansowanego ze środków publicznych. 

Drugi punkt widzenia zakłada, że leczenie zachowań, które są uważane za 
normalne reakcje na nienormalne okoliczności  jakby były one zachowaniami 
patologicznymi, może spowodować, że dana osoba w perspektywie krótko- 
lub długoterminowej może czuć się napiętnowana lub rzeczywiście doświad-
czać stygmatyzacji. To może prowadzić do zaniżenia samooceny, zaburzeń 
tożsamości i marginalizacji, jeśli ofiara zacznie być postrzegana jako nienor-
malna, nierzetelna lub niezdolna do funkcjonowania tak samo jak inni. 

Co to jest wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego?

Wspieranie zdrowia psychicznego przybiera wiele form, zmienia się w cza-
sie i często zależy od dostępnych środków, szczególnych zwyczajów lokal-
nych i kultury. aby to wspieranie było skuteczne, powinno być ono dostoso-
wane do indywidualnych potrzeb, sytuacji (dostępności innych źródeł 
wsparcia, długości pobytu itp.), profilu osobistego (wiek, płeć, kultura, z 
której dana osoba się wywodzi) i osobowości. Pomoc powinna być całościo-
wa i brać pod uwagę wielowymiarowy charakter zdrowia psychicznego (czy-
li zdrowia fizycznego, dobrobytu społecznego i ekonomicznego) oraz ofero-
wać wieloaspektowe formy wsparcia (np. emocjonalne, w zakresie eduka-
cji, zatrudnienia). Podczas gdy przeszłość może być powodem wielu ura-
zów, które aktualnie stanowią problem dla ofiar handlu ludźmi, planując 
wsparcie należy brać pod uwagę nie tylko doświadczenia z przeszłości i 
związane z nimi wspomnienia, ale również pomagać ofierze w rozwoju tak, 
aby mogła ona pewnie zmierzać w stronę zdrowej i obiecującej przyszłości.

Ważne jest, by nie zakładać, że zachodnie, współczesne modele psychologiczne 
są jedynym lub najwyższym standardem odpowiedzi na psychologiczne  
zagrożenia dla ofiar. Wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego może mieć 
formę spotkań z psychoterapeutą lub pracownikiem socjalnym, ale równie 
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dobrze może być to udział w projektach rozwojowych, szkoleniach, eduka-
cji, programach kulturalnych czy podjęcie pracy, budowanie nowych relacji 
lub zmiana istniejących. 

Według osób pracujących w schronisku, oprócz działań formalnych i ustruk-
turyzowanych, także okazjonalne czy wręcz towarzyskie spotkania między 
ofiarami handlu ludźmi, w czasie których mogą one rozmawiać nieformalnie 
i dzielić się swoimi uczuciami i obawami, przynoszą terapeutyczne korzyści. 

eksperci pomagający ofiarom handlu ludźmi są zgodni co do tego, że opieka 
i zrozumienie ze strony tych, którzy są ofiarom najbliżsi (rodzina, przyjaciele 
i społeczność), to najważniejszy czynnik w ich powrocie do normalnego 
funkcjonowania w społeczeństwie. Problemy w zakresie zdrowia psychiczne-
go powstałe w wyniku handlu ludźmi są długotrwałe; najlepszą pomocą dla 
ofiar jest długoterminowe wsparcie w okresie, gdy osoba zmaga się z trud-
nościami. Jednak nawet jeżeli pokrzywdzeni pozostają pod opieką progra-
mu pomocowego przez krótki okres (ponieważ powracają do swojego kraju 
lub nie mają gdzie się zatrzymać), ciągle możliwe jest udzielenie im wspar-
cia w zakresie zdrowia psychicznego.

Kto może udzielić wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego?

Badania stanu zdrowia psychicznego ofiar handlu ludźmi należy przeprowa-
dzić możliwie jak najszybciej, gdy tylko znajdzie się odpowiednio fachowy 
personel medyczny. Ważne jest rozpoznanie osób, które cierpią na ciężkie 
zaburzenia psychiczne (w wyniku stania się ofiarą handlu ludźmi lub pod 
wpływem wcześniejszej choroby psychicznej) i które wymagają natychmia-
stowej, specjalistycznej pomocy. Wobec osób, które mogą skrzywdzić siebie 
lub innych, albo nie są w stanie sobą się zaopiekować ze względu na swój 
stan psychiczny (np. nie ubierają się, nie jedzą i mają objawy psychotyczne 
itp.) może być konieczne użycie odpowiednich leków dla ustabilizowania 
stanu ich zdrowia psychicznego. W pewnych przypadkach konieczna może 
być nawet hospitalizacja. Dlatego dla postawienia prawidłowej diagnozy  
konieczne jest, aby wszystkie ofiary handlu ludźmi, którym udzielana jest 
pomoc zostały zbadane w zakresie zdrowia psychicznego przez kompetent-
nego pracownika służby zdrowia. W zależności od dostępnych środków  
i obowiązujących w danym kraju procedur, może to być lekarz ogólny prze-
szkolony w zakresie zdrowia psychicznego, psychiatra, psycholog kliniczny, 
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pielęgniarka ze specjalizacją z dziedziny psychiatrii lub pracownik socjalny 
z przeszkoleniem psychiatrycznym. Jeśli ofiary mają objawy silnych zabu-
rzeń, badający musi je skierować do specjalisty lub rozpocząć leczenie. 
uwaga: Nie wszystkie wyżej wymienione osoby pracujące w służbie zdrowia 
mogą przepisać leki. Ci, którzy nie mogą tego zrobić, powinni zwrócić się do 
specjalisty, który ma takie uprawnienia. 

Krótkie lub nieformalne szkolenia (np. trzytygodniowe) w zakresie zdrowia 
psychicznego lub „poradnictwa” nie są wystarczające, by samodzielnie 
stawiać diagnozy, prowadzić psychoterapię lub leczenie. 

Podopieczni, którzy nie wymagają natychmiastowej specjalistycznej terapii 
psychiatrycznej (leczenia, hospitalizacji), mogą skorzystać pomocy psycho-
logów, psychiatrów, pielęgniarkek i pracowników socjalnych, przeszkolo-
nych w zakresie zdrowia psychicznego. Dodatkowo, ważną rolę w tworzeniu 
środowiska terapeutycznego (w tym uwrażliwianiu innych pracowników) 
odgrywają osoby, które przeszły nieformalne lub krótkie szkolenia w zakre-
sie zdrowia psychicznego i pomocy psychologicznej.

Przy oferowaniu pomocy ofiarom handlu ludźmi wskazane jest, aby każda  
z ofiar miała swojego osobistego opiekuna. Może to być pracownik socjalny, 
psycholog, pielęgniarka lub osoba, która przeszła szkolenia z zakresu  
poradnictwa psychospołecznego. Osoba odpowiedzialna za konkretny  
przypadek powinna należeć do zespołu wspierającego i działać pod ogól-
nym nadzorem kluczowej osoby wspierającej, wymienionej w innej części 
niniejszego rozdziału.

Rola osobistego opiekuna, odpowiedzialnego za konkretny przypadek  
polega na tym, że:

n ofiara handlu ludźmi wie, do kogo się zwrócić z zapytaniem lub prośbą; 
n ofiara handlu ludźmi nie czuje się zagubiona w labiryncie usług i procedur; 
n informacje na temat ofiary nie są rozproszone lub utracone; 
n personel nie powiela zadań; 
n ofiara handlu ludźmi nie musi wielokrotnie powtarzać tych samych  

informacji;
n wspierany jest proces budowy zaufania i nawiązywania pozytywnych relacji.
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Etapy wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego 

Nie istnieje szczególny plan wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego dla 
ofiar handlu ludźmi. Jednakże wzorce ich powrotu do normalnego życia  
i strategie pomocy dla nich proponują ludzie zajmujący się zdrowiem psy-
chicznym oraz specjaliści pracujący z osobami, które przeżyły traumę. Osta-
tecznym celem wsparcia psychologicznego dla osób, które doświadczyły 
procederu handlu ludźmi, jest wspieranie ich zdolności do ułożenia sobie 
życia po uwolnieniu się z sytuacji stworzonej przez handel ludźmi. 

Powrót do normalnego życia to indywidualny proces. Jak wspomniano wyżej, 
wiele czynników wpływa na zdolność danej osoby do zdrowienia i ponownej 
adaptacji w otaczającym ją świecie (np. nasilenie i czas trwania traumy, 
cechy osobowe, jakość pomocy itp.). W odniesieniu do pomocy osobom, 
które doświadczyły traumatycznych zdarzeń, zostało wyłonionych kilka sze-
roko zarysowanych etapów powrotu do normalności.

Etap 1: Przywrócenie poczucia bezpieczeństwa. Pierwszym zadaniem  
w powrocie do normalności jest zapewnienie ofierze handlu ludźmi bezpie-
czeństwa oraz przywrócenie jej siły i kontroli, w tym kontroli nad swoim  
ciałem, emocjami i otoczeniem. Żadne inne działanie nie może dać rezulta-
tów aż do chwili, kiedy ofiara poczuje się bezpiecznie. 

Etap 2: Pamięć i żałoba. W teorii jest to etap, na którym ofiara handlu 
ludźmi opowiada swoją historię i wyraża żal za tym, co straciła (psychicznie i 
fizycznie). u niektórych osób osiągnięcie tego etapu w pełnym znaczeniu 
trwa jednak znacznie dłużej niż okres, w którym mają kontakt z organizacją 
wspierającą. Wybór czasu i sposobu zmierzenia się ze szczegółami przera-
żającej przeszłości powinien być zawsze pozostawiony ofierze. 

Etap 3: Nawiązanie ponownego kontaktu z codziennym życiem. Ostatnim 
zadaniem w procesie powrotu do normalności jest integracja lub  reintegra-
cja społeczna i rozwój lub zmiana relacji z innymi. Ten proces może trwać 
długo, w wielu przypadkach nawet całe życie. Wsparcie psychospołeczne 
obejmujące także kwestie wykształcenia, pracy zawodowej i utrzymania się,  
jest nieodłączną częścią integracji danej osoby.
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Wspólne cechy i decyzje dotyczące strategii wsparcia w zakresie 
zdrowia psychicznego  

Wspólne cechy skutecznej reakcji w odniesieniu do traumy obejmują:

n unikanie obwiniania ofiary; 
n stworzenie środowiska wspierającego ofiarę; 
n uznanie nadużyć wobec ofiary za wiktymizację kryminalną;
n dostarczenie ofierze informacji o reakcjach na traumę; 
n wyrażanie nadziei na poprawę jej objawów. 

Decyzje dotyczące strategii leczenia powinny uwzględniać przede wszystkim 
chęć ofiary do uczestnictwa w programie i czas pobytu pod opieką organizacji 
udzielającej pomocy. Inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, to:

n cele leczenia (np. poprawa funkcjonalna, odniesienie się do zachowań 
poważnie zakłócających funkcjonowanie lub do zaburzeń współwystępu-
jących);

n współwystępowanie (obecność zaburzeń wcześniejszych, poważne  
patologie);

n nadużywanie substancji psychoaktywnych/alkoholu lub uzależnienie;
n ostrość problemów zdrowia psychicznego, (np. czy dana osoba stwarza 

zagrożenie dla siebie lub dla innych, czy jest zdolna do samodzielnego 
wykonywania codziennych czynności itp.;

n schorzenia medyczne.

Decyzję, jaki rodzaj wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego ofiary zosta-
nie zastosowany, powinien podjąć doświadczony lekarz, specjalizujący się  
w zdrowiu psychicznym, w porozumieniu z ofiarą. Opis kilku powszechnych 
terapii wsparcia psychologicznego stosowanych w cywilizacjach zachodnich 
znajduje się w Załączniku II na końcu tego rozdziału. Należy przy tym pamiętać, 
że dla wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego ofiar najważniejsze zna-
czenie ma sposób, w jaki są one traktowane przez otoczenie i szacunek 
okazywany dla ich decyzji59. 

5.12.3 HIGIENA I WARUNKI SANITARNE 

Problemy zdrowotne, wynikające ze złych warunków higienicznych i sanitar-
nych, mogą występować u ofiar handlu ludźmi z powodu ubóstwa i złych 
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warunków mieszkaniowych albo z powodu nieprzestrzegania zasad higieny 
osobistej. Dlatego należy sprawdzić skórę, uszy, włosy i oczy ofiar pod ką-
tem możliwych infekcji (bakteryjnych, wirusowych lub grzybiczych),  
i w razie potrzeby zapewnić odpowiednie leczenie. Mogą one obejmować: 
świerzb, wszawicę, grzybicę, zapalenie spojówek i inne. Ponadto przelud-
nienie, zanieczyszczenie wody i jedzenia przekraczające normy spożycia 
przez ludzi, mogą doprowadzić do chorób układu pokarmowego, takich jak: 
tyfus, zakażenia pałeczkami Shigella, pasożytów jelitowych i innych. Dodat-
kowo choroby przenoszone przez krew, takie jak malaria, gorączka denga, 
żółta gorączka itp., mogą rozprzestrzeniać się w warunkach przeludnienia i w 
złych warunkach sanitarnych. 

„Zalecenia WhO dotyczące strategii zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych” 
(WhO, 2001) zawierają konkretne wytyczne w sprawie postępowania z różnego 
rodzaju chorobami rozprzestrzeniającymi się w wyniku złych warunków  
sanitarnych, braku środków higieny osobistej i wody pitnej lub skażenia 
żywności. Innym źródłem norm jest podręcznik amerykańskiego Stowarzyszenia 
Zdrowia Publicznego „kontroli chorób zakaźnych u ludzi” (17 edycja,  
Copyright 2000, aPha). 

5.12.4 GRUŹLICA

Chociaż wyniki dotychczasowych badań nie są wystarczające, można  
uznać, że gruźlica jest następstwem handlu ludźmi. Jest to tym bardziej 
prawdopodobne, że ofiara handlu ludźmi wcześniej często żyła na niskim 
poziomie społeczno-ekonomicznym, co mogło być dodatkowym, sprzyjają-
cym zachorowaniu na gruźlicę czynnikiem. elementami dodatkowym są tak-
że: przeludnienie, nadużywanie substancji psychoaktywnych i niedożywie-
nie, występujące w okresie bycia ofiarą handlu ludźmi. Gruźlica znana jest 
też z współwystępowania z wirusem hIV, co stanowi kolejny czynnik, który 
należy uwzględnić przy badaniu ofiar handlu ludźmi. 

5.12.5 CHOROBY ZAWODOWE

Problemy zdrowotne związane z wykonywanym zawodem są powszechne 
wśród ofiar handlu ludźmi wykorzystywanych do pracy lub do celów rozrywko-
wych. Choroby te mogą także wystąpić w innych sytuacjach handlu ludźmi, jako 
zagrożenia zawodowe nawet wtedy, gdy wykonywanie danego zawodu nie 
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niesie za sobą następstw w postaci takich chorób. Podręczniki medyczne, 
wytyczne WhO i publikacje Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) od-
noszące się do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy dla migrantów zarob-
kowych, przedstawiają sposoby zapobiegania i leczenia większości z tych 
chorób.

Choroby zawodowe obejmują następujące kategorie przypadków: 

n urazy tkanek miękkich, np. rany, nacięcia, urazy kłute, stłuczenia, otarcia, 
siniaki, urazy narządów płciowych z powodu gwałtu, sadystycznych  
praktyk itp.;

n urazy kości i mięśni, np. przemieszczenia, złamania, zwichnięcia,  
amputacje lub utraty części ciała i różne inne zaburzenia układu  
mięśniowo-szkieletowego; 

n choroby skóry, w tym choroby zakaźne, o których wspomniano powyżej  
w punkcie poświęconym chorobom spowodowanym złymi warunkami 
sanitarnymi/brakiem higieny. Obok chorób niezakaźnych, takich jak 
oparzenia chemiczne i wysypka, należy zwrócić uwagę na blizny  
w zagłębieniach brzucha w przypadku wycięcia narządów, szczególnie 
nerek;

n upośledzenie/utrata słuchu lub wzroku; 
n choroby hematologiczne (np. anemia, białaczka); 
n choroby układu oddechowego, specyficzne dla niektórych gałęzi przemysłu 

(np. pylice płuc, w tym krzemica i niektóre nowotwory płuc);
n wyższe ryzyko zachorowania na konkretny rodzaj chorób zakaźnych, takich 

jak bruceloza, salmonella i inne, na jakie narażone są osoby mające 
kontakt z domowymi/dzikimi zwierzętami podczas handlu ludźmi (np. 
rzeźnie, farmy drobiu, przetwórstwo kości/mięsa, masarnie, dojrzewalnie). 

Dodatkowe informacje można znaleźć w książce MOP „Dzieci w pracy: Zdro-
wie i bezpieczeństwo”60.

5.12.6 CHOROBY, KTÓRYM MOŻNA ZAPOBIEGAĆ POPRZEZ SZCZEPIENIA 

Zważywszy, że ofiary handlu ludźmi mogą pochodzić z ubogich społeczności, 
lekarz powinien spodziewać się, że osoby pokrzywdzone nie będą miały za-
świadczenia o szczepieniach, szczepienia będą niekompletne lub też nie 
będą wiedziały, jakie szczepienia przeszły. Dlatego należy je oferować ofia-
rom w ramach standardowych usług zdrowotnych. 
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5.12.7 ODŻYWIANIE, URAZY, STAN JAMY USTNEJ, DOLEGLIWOŚCI 
CHRONICZNE

Problemy zdrowotne występujące w powyższych obszarach często występu-
ją w pozwiązaniu z handlem ludźmi; cierpiało na nie wiele ofiar handlu ludź-
mi, którym IOM i jej globalni partnerzy mieli możliwość pomóc. Często ofiary 
handlu ludźmi cierpią na podobne dolegliwości jak migranci zarobkowi, choć 
specyficzne zagrożenia dla zdrowia wynikające z handlu ludźmi oraz warun-
ki pracy mogą spowodować nasilenie się objawów tych chorób. Na przykład 
niedożywienie jest częstym problemem zarówno wśród ofiar handlu ludźmi, 
jak i migrantów zarobkowych. Brak możliwości odpowiedniego wyżywienia, 
wyczerpująca praca i wykorzystywanie seksualne, współistniejące choroby 
i infekcje lub nadużywanie substancji uzależniających mogą prowadzić do 
niedożywienia ofiar handlu ludźmi. Niedożywienie może również prowadzić 
do zaburzeń rozwojowych wśród dzieci, chorób hematologicznych, takich 
jak anemia oraz problemów dermatologicznych i stomatologicznych. 

Przymusowy charakter handlu ludźmi i praktyki związane z wykorzystaniem 
często wywołują problemy ortopedyczne i układu mięśniowo-szkieletowego 
(dotyczy to zwłaszcza ofiar eksploatowanych jako siła robocza), urazy tka-
nek miękkich (w tym obrażeń narządów płciowych) i inne urazy (w tym rany 
postrzałowe lub rany cięte nożem, siniaki, złamania, przemieszczenia rzep-
ki itp.) wraz z ich neurologicznymi i innymi konsekwencjami. 

Wśród ofiar handlu ludźmi zwykle spotyka się również inne przewlekłe  
choroby układu oddechowego i pokarmowego, choroby endokrynologiczne 
(np. cukrzyca, choroby tarczycy), choroby nerek, wątroby lub inne zaburzenia 
metaboliczne oraz problemy dermatologiczne. Mogą one mieć swoje źródło 
w okresie poprzedzającym stanie się ofiarą handlu ludźmi, ale ich przebieg 
mógł się zaostrzyć podczas tego procederu. Brak dostępu do opieki w okre-
sie znajdowania się pod kontrolą handlarzy uniemożliwił początkową dia-
gnozę i następującą po niej profilaktykę, przeciwdziałającą wystąpieniu chro-
nicznego powikłania danej przypadłości. W rezultacie do czasu, gdy ofiara 
znajdzie się pod opieką organizacji pomocowej, jej choroba może być zaawan-
sowana, a rokowania mogą się znacznie pogorszyć.

Ponieważ powyższe kwestie wykraczają poza zakres tego podręcznika, pomi-
niemy metody radzenia sobie z chorobami przewlekłymi, spotykanymi u ofiar 
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handlu ludźmi. Ważne jest, aby pamiętać, że osoby pokrzywdzone prawdo-
podobnie nie miały wcześniej dostępu do opieki zdrowotnej, a ich obecność 
w organizacji pomocowej jest okazją do zapewnienia im być może pierwszej 
możliwości skorzystania z właściwej i troskliwej opieki w tym zakresie. 

5.13 Planowanie w zakresie opieki zdrowotnej dla 
ofiar handlu ludźmi

Ta sekcja uzupełnia rozdział 3, poświęcony problematyce przekazań i po-
mocy, dostarczając wskazówek na temat planowania opieki zdrowotnej dla 
ofiar handlu ludźmi objętych programem wsparcia, jak i dla osób wychodzą-
cych z tego programu. Należy zwrócić uwagę na pierwszą część sekcji  
dotyczącą wytycznych klinicznych i procedur, gdzie bardziej szczegółowo 
opisane zostały potrzeby ofiar w zakresie zdrowia i planowania medycznego 
oraz wymagania przy opracowywaniu projektów, w których konieczne jest 
określenie procedur klinicznych i infrastruktury (np. sprzętu, wyposażenia, 
skierowania/pomocy, dostaw medycznych itp.). 

Opracowanie planu pomocy zdrowotnej dla każdej ofiary handlu ludźmi,  
objętej programem wsparcia, daje pewność, że ta opieka będzie przemyślana, 
a ofierze uświadamia, że informacje medyczne są przekazywane prawidłowo 
i dobrze skoordynowane między organizacjami udzielającymi pomocy  
w krajach przeznaczenia, tranzytu i pochodzenia. 

Poniżej przedstawiono podstawowe kroki, jakie należy uwzględnić przy 
układaniu planu opieki zdrowotnej dla ofiary handlu ludźmi.

Wyznaczenie osoby prowadzącej, która będzie odpowiedzialna za opiekę 
zdrowotną (włączając w to akta medyczne) ofiary handlu ludźmi podczas jej 
pobytu pod opieką organizacji pomocyowej. Wyznaczona osoba powinna 
przejść szkolenie z zakresu medycyny, ochrony zdrowia, psychologii czy 
związanej z ochroną zdrowia pracy socjalnej. Każda organizacja powinna 
na piśmie wyraźnie określić zakres odpowiedzialności (w tym ograniczenia 
odpowiedzialności) tej osoby. Jeśli osoba prowadząca nie zna języka ojczy-
stego ofiary, którą wspiera, należy zadbać o wyszkolonego i odpowiednio 
przygotowanego tłumacza (zob. Załącznik I - Zasady etyczne dotyczące 
opieki i prowadzenia rozmów z ofiarami handlu ludźmi, pkt 18. Zapewnić 
obecność tłumacza).
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Osoby prowadzące, wspierające opiekę zdrowotną ofiar, powinny odpowia-
dać za współpracę z pracownikami organizacji pomocowej oraz z podmio-
tami zewnętrznymi, takimi jak organy ścigania, a szczególnie za podejmo-
wanie z nimi decyzji o medycznym, socjalnym i prawnym zakresie opieki 
nad ofiarami handlu ludźmi.

Wstępny wywiad i pierwszą sesję poświęconą planowaniu opieki zdro-
wotnej dla ofiary handlu ludźmi należy przeprowadzić jak najszybciej. Celem 
wywiadu i sesji jest:  

n rozpoznanie bezpośrednich lub pilnych potrzeb zdrowotnych (powinno to 
być także zrobione podczas pierwszego wywiadu). 

n wyjaśnienie, które z usług opieki medycznej mogą być dostępne dla ofiary, 
z uwzględnieniem możliwości organizacji partnerskich. Konieczne jest 
wyjaśnienie wszelkich ograniczeń tych usług (Zob. Załącznik I - Zasady 
etyczne dotyczące opieki i prowadzenia rozmów z ofiarami handlu ludźmi, 
pkt 5. Przekazywać informacje) udzielając szczegółowych informacji na 
temat służby zdrowia, dostępnych badań klinicznych, zdrowia psychicz-
nego, pomocy społecznej itp.).

n uspokojenie ofiary, że wszystkie usługi są bezpłatne i świadczone jedy-
nie za jej zgodą, a wszystkie informacje o leczeniu są poufne.

n zajęcie się lub zapewnienie obecności podczas omawiana kwestii zdro-
wotnych w rozmowach na temat reintegracji lub jej oceny, w szczególności, 
gdy podopiecznemu są zadawane drażliwe pytania dotyczące przemocy, 
nadużyć seksualnych lub używania prezerwatyw. Określenie dolegliwo-
ści fizycznych i psychicznych ofiary, potencjalnych badań medycznych, 
życzeń ofiary co do opieki zdrowotnej, a także jak długo ofiara prawdopo-
dobnie pozostanie pod opieką organizacji. 

n poinformowanie ofiary o prawdopodobnym zakresie oferowanej opieki me-
dycznej i zaproponowanie, w miarę możliwości, wstępnego harmonogramu 
przyszłych badań lekarskich, testów klinicznych i porad indywidualnych. 

Przeprowadzenie konsultacji i planowanie z innymi osobami udzielającymi 
pomocy.  Osoba prowadząca, planująca opiekę medyczną, odpowiada za kon-
takt z innymi osobami, które zapewnią tę opiekę. Jeśli to możliwe, osoby te 
(„komisja zdrowia”) powinny spotkać się, aby przedstawić szczegółowo 
przypadek danej osoby i sformułować wstępny plan opieki. Należy przy tym 
uwzględnić lekarzy pierwszej pomocy, psychologów i pracowników socjalnych. 
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Jeżeli ofiary handlu ludźmi mają wkrótce wracać do swojego kraju, czas, 
który pozostaje do dyspozycji będzie istotnym czynnikiem planu opieki zdro-
wotnej. W niektórych przypadkach „komisja zdrowia” może zalecić opóźnienie 
powrotu danej osoby (np. z powodu powikłania ciąży, nosicielstwa wirusa 
hIV, przemocy w domu itd., patrz poniżej). Wizyty lekarskie, testy kliniczne  
i terminy konsultacji powinny być ustalane przez osobę prowadzącą opiekę 
medyczną tak, aby harmonogram odzwierciedlał priorytety medyczne i aby 
ze sobą nie kolidowały poszczególne terminy harmonogramu.

Uwaga: W indywidualnych przypadkach, gdy potrzebna jest pilna pomoc 
medyczna lub występują problemy zdrowotne, które nie mogą być lub nie 
będą odpowiednio leczone w kraju pochodzenia (np. z powodu braku odpo-
wiednich specjalistów, z powodów finansowych, stygmatyzacji itp.), osoby 
odpowiedzialne za zdrowie ofiary rzetelnie oceniają orzeczenia lekarskie 
na jej temat i wydają zalecenia dla osób odpowiedzialnych za czas wyjazdu/
powrotu ofiary (z uwzględnieniem zasad obowiązującego prawa i imigracji). 
Nieetyczne i sprzeczne z podstawowymi prawami człowieka jest wysyłanie 
osoby do kraju w sytuacji, gdy taki powrót mógłby stanowić zagrożenie dla 
jej zdrowia. Dobrowolność i bezpieczeństwo to podstawowe zasady powrotu 
ofiary, o czym należy nieustannie przypominać odpowiednim władzom. 

Przeprowadzenie drugiej sesji planowania opieki zdrowotnej z ofiarą handlu 
ludźmi ma na celu dostarczenie jej aktualnych informacji i uzyskanie jej 
zgody na opiekę medyczną. Głównym celem drugiego medycznego spotkania 
z ofiarą handlu ludźmi jest przedstawienie jej proponowanego planu opieki 
i uzyskanie zgody ofiary co do dalszej opieki. Jest to czas, kiedy osoba pro-
wadząca opiekę medyczną powinna uzyskać zgodę ofiary, przekazując jej 
kompleksowe informacje na temat proponowanego fizycznego i psycholo-
gicznego wsparcia (Zob. Załącznik I - Zasady etyczne dotyczące opieki i pro-
wadzenia rozmów z ofiarami handlu ludźmi, pkt. 5. Przekazywać informacje i 
6. Poprosić o świadomą zgodę). Osoba prowadząca powinna też odpowie-
dzieć na wszelkie pytania lub wątpliwości ofiary. Należy ją także poinformo-
wać, że po przybyciu do organizacji partnerskich, zakładu opieki lub innych 
zewnętrznych organizacji udzielających pomocy (szpitale, kliniki zdrowia 
publicznego), może być wymagane przedłożenie dodatkowych dokumentów 
zgody oraz dokumentacji potrzebnej do wykonania badań lub innych proce-
dur medycznych. 
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Jak najszybsze dostarczenie wyników badań medycznych. Gdy tylko wyniki 
badań medycznych i zabiegów są gotowe, osoba prowadząca opiekę me-
dyczną powinna zaplanować osobiste spotkanie z ofiarą w celu przedsta-
wienia jej i omówienia tych wyników. 

5.14 Planowanie zdrowotne w przypadku wyjścia ofiary 
z programu wsparcia

Przed wypuszczeniem ofiary handlu ludźmi spod opieki należy upewnienić 
się, że jest ona w pełni poinformowana o swoim stanie zdrowia i przygoto-
wana do kontynuacji zaspokajania swych potrzeb zdrowotnych określonych 
w trakcie programu. Przed powrotem i reintegracją ofiar handlu ludźmi do 
życia w warunkach domowych lub podczas ich integracji w nowym miejscu 
pobytu, trzeba podjąć następujące kroki:

Spotkanie dotyczące stanu zdrowia ofiary przed zakończeniem opieki.  
Zanim ofiara handlu ludźmi opuści program pomocy, osoba prowadząca  
opiekę medyczną musi dostarczyć jej kopie wszystkich dokumentów doty-
czących jej zdrowia i leczenia, zawierających ocenę problemów zdrowot-
nych ofiary, opis zastosowanej terapii i obecnego stanu zdrowia. Najważ-
niejsze badania i podstawowe informacje zdrowotne najlepiej przetłuma-
czyć jest na język ojczysty ofiary.

W trakcie tego spotkania osoba prowadząca opiekę medyczną powinna:

n przedyskutować obecny i poprzedni stan zdrowia z ofiarą i wyjaśnić  
następujące kwestie: 
– problemy zdrowotne ujawnione w czasie, kiedy ofiara znajdowała się 

pod opieką organizacji pomocowej lub organizacji partnerskich oraz 
znaczenie tych problemów; 

– leczenie lub zastosowane procedury medyczne oraz wynik leczenia 
prowadzonego przez organizację pomocową i/lub organizacje part-
nerskie;

– omówić pozostałe problemy zdrowotne i proponowane leczenie po tym, 
jak ofiara handlu ludźmi zrezygnuje z opieki organizacji pomocowej 
oraz przedstawić ryzyka związane z zaniechaniem leczenia.
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n dostarczyć kopię dokumentacji medycznej oraz wszelkich innych doku-
mentów medycznych, wymaganych do kontynuacji leczenia lub dalszych 
skierowań;

n jeżeli ofiara rozpoczęła branie leków, dostarczyć instrukcje zażywania 
tych leków w formie pisemnej i słownej, wyjaśniające jak (i dlaczego) 
należy dokończyć wyznaczoną terapię (wyjaśnić ryzyko niedokończenia 
leczenia). Jeżeli ofiara potrzebuje dodatkowych leków, których nie może 
zapewnić organizacja pomocowa, należy zadbać o wystawienie odpo-
wiedniej recepty lub przekazać ofierze dokumentację ułatwiającą dostęp 
do niezbędnych leków (np. receptę, poradę lekarza kierującego lub zakła-
du opieki);

n powtórzyć to, co zostało powiedziane w celu upewnienia się, że osoba 
wszystko właściwie zrozumiała i ocenić, jak dobrze jest wyposażona (tzn. 
praktycznie, psychologicznie, finansowo), aby zaspokoić swoje potrzeby 
zdrowotne po zaprzestaniu korzystania z opieki medycznej gwaranto-
wanej przez organizację. 

Ułatwienie kontynuacji leczenia i skierowania do opieki medycznej  
i pomocy psychospołecznej dla ofiar przeniesionych do innej organizacji 
zapewniającej pomoc. Gdy ofiara jest przekazywana z jednej organizacji  
pomocowej do drugiej, informacje medyczne na jej temat powinny być zako-
dowane i przekazane drogą elektroniczną jeszcze zanim ofiara opuści ośro-
dek. (To nie wyklucza odpowiedzialności personelu za dostarczenie wszystkim 
osobom opuszczającym organizację kopii ich dokumentacji medycznej). 
Ponadto osoba prowadząca opiekę medyczną, odpowiedzialna za konkretny 
przypadek, odpowiada również za komunikację z organizacją przyjmującą 
lub pracownikami służby zdrowia i udzielenie im informacji na temat stanu 
zdrowia ofiary i jej szczególnych potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej. Należy 
to jednak zrobić tylko za zgodą ofiary wyrażoną zanim jeszcze zjawi się ona 
w miejscu przekierowania i zgodnie z procedurami opisanymi w innych roz-
działach tego podręcznika. 

Ułatwienie kontynuacji leczenia i skierowania do opieki medycznej  
i pomocy psychospołecznej osób wychodzących z programu wsparcia. 
Organizacja sprawująca opiekę odpowiada za zebranie danych kontakto-
wych związanych z opieką zdrowotną zarówno w kraju, do którego osoby 
opuszczające ośrodek pomocy mogą dotrzeć, jak i lokalnie dla osób, które 
mogą uzyskać zgodę na pobyt tymczasowy (lub stały). Informacje te powin-
ny być przekazane w języku ojczystym ofiary. Oprócz zapewnienia ofierze 
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informacji kontaktowych, dla ułatwienia przekazania opieki nad ofiarą organi-
zacjom zewnętrznym, pożądane jest bezpośrednie skontaktowanie się z nimi 
(telefonicznie lub listownie). Należy to jednak zrobić jedynie po wcześniej-
szym wyrażeniu zgody na taki kontakt przez ofiarę. 

Ponadto, szczególnie w przypadkach, gdy ofiara będzie w kraju innym niż 
kraj jej pochodzenia, ktoś z organizacji pomocowej powinien towarzyszyć 
ofierze podczas pierwszej wizyty i pomóc jej znaleźć odpowiednią organizację 
lokalną, wspierać ofiarę w przejściu przez procedury administracyjne oraz 
zmniejszać stres, który ofiara odczuwa, gdy samodzielnie szuka pomocy w 
organizacji lub u osób, których nie zna. Jeżeli płatność za usługi nie jest 
wymagana (publiczny system opieki zdrowotnej), trzeba to wyraźnie powie-
dzieć ofierze. 

Pomoc w ocenie własnych zasobów (np. kontaktów rodzinnych lub  
innych kontaktów ze światem zewnętrznym).  Kiedy ofiara opuszcza orga-
nizację udzielającą jej pomocy, wsparcie znanego ofierze otoczenia jest  
kluczowe dla jej zdolności zdrowienia. To organizacja udzielająca pomocy 
jest odpowiedzialna za to, aby określić najbardziej korzystne środowisko 
dla osoby, która opuszcza tę organizację. W wielu przypadkach ta ocena 
powinna być przeprowadzona przez pracownika, który świadczył pomoc 
psychologiczną dla ofiary (psycholog, terapeuta, pracownik socjalny),  
ponieważ bardzo często polega ona na wykonaniu analizy relacji ofiary  
z członkami jej rodziny lub partnerami życiowymi. W niektórych przypadkach 
będzie to oznaczało ustalenie, w których relacjach nastąpiło nadużycie  
(fizyczne lub emocjonalne). 

Uwaga:  W przypadku dzieci i młodzieży ocena stosunków rodzinnych ma zasadni-
cze znaczenie. Dla decyzji o powrocie dziecka do jego domu, jego „najlepszy inte-
res” musi być priorytetem. Personel musi ocenić, czy w tym środowisku dziecko 
może zostać skrzywdzone (np. stanie się ponownie ofiarą handlu ludźmi, będzie 
podlegać przemocy fizycznej). Personel powinien również zbadać, co można zro-
bić, aby rodzina miała wystarczające środki oraz była na tyle odpowiedzialna, żeby 
zapewnić dziecku niezbędną opiekę, która obejmuje również zapewnienie kontak-
tu z pediatrami, pracownikami socjalnymi lub psychologami. Jeśli okaże się, że 
dziecko lub młoda osoba cierpiały w przeszłości z powodu przemocy, nadużyć czy 
zaniedbań, organizacje opiekujące się ofiarami handlu ludźmi powinny pracować 
z dzieckiem, państwowymi instytucjami pomocy społecznej oraz innymi zaintere-
sowanymi stronami w celu określenia najlepszego rozwiązania dla dziecka. 
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W niektórych przypadkach, gdy ofiary wyraziły na to zgodę, wskazane jest, 
aby organizacja skontaktowała się z członkami rodziny przed powrotem 
ofiar do domu, a osoba wspierająca była w stanie zakomunikować potrzeby 
ofiar handlu ludźmi organizacjom pomocowym. W niektórych przypadkach, 
gdy ofiara o to poprosi, organizacje wspierające mogą skontaktować się  
z rodziną ofiary lub inną osobą w celu:

n pomocy członkom rodziny lub innej osobie w zrozumieniu natury  
doświadczeń ofiary; 

n wytłumaczenia, że to, co się stało, jest przestępstwem i nie nastąpiło  
z winy ofiary, w związku z czym nie powinna być ona obwiniana;

n porady w kwestii niezbędnych środków bezpieczeństwa, jakie należy 
podjąć; 

n wyjaśnienia, jak dana osoba może się czuć i zachowywać w nadchodzą-
cym okresie; 

n porady w zakresie wsparcia, jakie członkowie rodziny mogą zapewnić 
ofierze. 

Żadna próba nawiązania kontaktu z rodziną, przyjaciółmi lub z partnerem 
ofiary nie powinna następować bez jej zgody. Należy też dokładnie ustalić  
z osobą pokrzywdzoną, co komu można powiedzieć, a ujawnienia jakich 
informacji ofiara sobie nie życzy. 

STAN ZDROWIA UMOŻLIWIAJĄCY ODBYCIE PODRÓŻY I ESKORTA MEDYCZNA 

Ocena gotowości do podróży powinna być przeprowadzana wówczas, gdy 
ofiara przygotowuje się do powrotu w punkcie tranzytu lub przeznaczenia, 
jak również w czasie następnej fazy reintegracji w kraju pochodzenia. Ocena 
powinna być zgodna z zasadami prawidłowego i bezpiecznego podróżowania 
dla ofiar handlu ludźmi i innych pasażerów. Powrót małoletnich bez opieki 
powinien opierać się na zasadach etycznych określonych w rozdziale 3 tego 
podręcznika, dotyczącym przekazań i reintegracji wraz z zasadami i ostrze-
żeniami wymienionymi wcześniej w niniejszym rozdziale.

Należy ocenić potrzebę zapewnienia opieki medycznej w trakcie podróży  
lotniczych. Wsparcie takie powinno zostać zalecone według standardowych 
procedur omówionych szczegółowo w sekcji dotyczącej zaleceń klinicznych, 
w dalszej części tego rozdziału.
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5.15 Zdrowie personelu

Niniejsza sekcja poświęcona została potrzebom z zakresu medycyny pracy 
w odniesieniu do personelu organizacji pomocowych i partnerskich. Wskazuje, 
że zdrowie, postawa wobec ofiar oraz poziom umiejętności pracowników 
mają bezpośredni wpływ na dobre samopoczucie ofiar handlu ludźmi podczas 
udzielania im pomocy61. 

Sekcja omawia zagadnienia związane z bezpieczeństwem, stresem i innymi 
zagrożeniami w środowisku pracy (w tym środki ich ograniczania), dobór 
kadr i kwestie wsparcia. 

5.15.1 STRES

Stres związany z pracą odgrywa ważną rolę w przypadku osób zatrudnio-
nych na stanowiskach wysokiego ryzyka, w warunkach silnego napięcia, 
takich jak pracownicy organizacji pomagających ofiarom handlu ludźmi. 
Stres jest fizjologiczną reakcją na spostrzegane zagrożenie i prowadzi do 
zmiany zachowania dla niezwłocznego uporania się z sytuacją niepokojącą 
i zmniejszenia związanego z nią ryzyka. Gdy jednostka jest narażona na 
regularne lub długotrwałe działanie stresorów lub gdy występuje stres 
skumulowany, zmiany zachowań utrwalają się i często objawiają w postaci 
fizycznych lub psychicznych symptomów. Reakcje te mogą być pomocne, a 
nawet ratować życie w sytuacji zagrożenia, ale gdy zagrożenie ustąpi lub prze-
minie, często są niezdrowe i wyniszczające. 

Stres ma wielorakie źródla, a jego przyczyny mają wielkie znaczenie.  
Niektóre z głównych przyczyn stresu wśród osób wspierających ofiary  
handlu ludźmi to:

n troska o własne bezpieczeństwo;
n pilność, stopień i zakres potrzeb osób będących ofiarami handlu;
n przeciążenie pracą, zwłaszcza przy ograniczonych zasobach osobowych;
n ciężar decyzji, szczególnie kwalifikowanie danej osoby do programu pomocy 

(dla niektórych pokrzywdzonych może być to decyzja o życiu lub śmierci); 
n obwinianie samego siebie, frustracja, złość, gdy osoby opuszczają program, 

załamują się, słabo reagują na pomoc lub nie spełniają oczekiwań; 
n agresywne, pozornie niewdzięczne i pełne urazy zachowanie ofiar handlu 

ludźmi objętych wsparciem; 
n częste znajdowanie się w sytuacjach sprzecznych zobowiązań, na przykład 

konfliktu między udzieleniem pomocy osobie pokrzywdzonej a współpra-
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cą z organami ścigania, konieczności przestrzegania ograniczeń (praw-
nych, finansowych);

n poczucie, że ma się jedynie ograniczony wpływ na możliwość udzielenia 
pomocy ofierze lub że zawodzą inne systemy (organy ścigania, sądy); 

n niechęć lub niemożność ujawnienia problemów i stresów innym (np.  
z obawy, że pracownicy będą przez to postrzegani jako niekompetentni, 
przegrani lub nieodpowiedni do pracy, że ujawnienie ograniczeń zagrozi 
efektywności ich pracy. Czasem winne jest przekonanie, że zadaniem 
pracownika jest zajęcie się wszystkim i nieujawnianie uczuć. Przekonanie 
takie może wynikać z przyjętych norm kulturowych)62;

n poczucie, że nie ma nikogo, z kim można porozmawiać o problemach, 
nie ma gdzie przenieść wszystkich swoich obciążeń; 

n dezaprobata ze strony innych osób poza pracą, np. członków rodziny, 
przyjaciół, czy społeczności, nieakceptujących takiej pracy lub nielubiących 
„tego typu ludzi”, czyli osób objętych programem wsparcia (np. prostytutki, 
niektóre mniejszości)63.

Badania wykazały, że najczęstszymi objawami fizycznymi związanymi ze 
stresem są zmęczenie i trudności w zasypianiu. Jednak te odpowiedzi osób 
badanych mogły odzwierciedlać raczej ograniczony i kulturowo zawężony za-
kres reakcji na słowo „stres” i na prośbę, by osoby badane wyrażały negatywne 
uczucia wobec swojej pracy lub opowiadały o związanych z nią problemach64.

Nie ma nic niezwykłego w tym, że osoby, udzielające wsparcia ofiarom han-
dlu ludźmi, błędnie oceniają własne zdolności do niesienia pomocy (i ogra-
niczenia zdolności ofiar do jej przyjęcia). Osoby zapracowane, na których 
spoczywa wielka odpowiedzialność, mogą istotnie zaniedbać rozpoznanie 
swoich własnych potrzeb wsparcia psychologicznego w pracy. Podczas pra-
cy z ofiarami handlu ludźmi nawet najbardziej doświadczeni profesjonaliści 
mogą doświadczać intensywnego uczucia beznadziejności, rozczarowania, 
porażki, lęku lub złości. Psychiatra kliniczny Stuart Turner zauważa, że przy 
udzielaniu pomocy ocalałym z tortur: 

(…) „należy brać pod uwagę co najmniej dwie osoby. Oprócz po-
trzeb pacjenta (...) trzeba także rozpoznać (...) potrzeby pracow-
nika służby zdrowia. (...) Jedna z najczęstszych trudności poja-
wia się, gdy lekarz lub terapeuta jest przytłoczony przez do-
świadczenia tortur i reakcji na nie ofiar. Może się zdarzyć, że pro-
wadzi to do problematycznych, a nawet niszczących reakcji”65.  
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Stuart Turner przedstawia uczucia występujące często wśród terapeutów, 
jako: poczucie beznadziejności, omnipotencji, wycofanie się lub unikanie pro-
blemów klientów. Wszystkie one mogą zakłócać zapewnienie dostępu do 
leczenia66. 

Ważne jest wzięcie pod uwagę, że osoba udzielająca wsparcia może także 
mieć osobiste doświadczenia związane z przemocą fizyczną lub nadużycia-
mi seksualnymi, lub może aktualnie doświadczać uwłaczających sytuacji. 
Szczególnie w przypadku konfliktu zbrojnego lub sytuacji po jego zakończeniu 
na obszarach niepokojów społecznych lub politycznych, odsetek tych, którzy 
doświadczyli przemocy, może być wysoki. Warto dodać, że przemoc domowa 
istnieje prawie we wszystkich krajach i kulturach. Doświadczenia osoby 
wspierającej w zakresie własnej historii nadużyć i dyskryminacji mogą mieć 
wpływ na to, jak oddziałują na nią przeżycia ofiar handlu ludźmi. W efekcie 
może to utrudniać jej pracę. W niektórych przypadkach może być pomocne 
określenie sposobów poruszania tematu nadużyć z pracownikami. Dla pew-
nych osób omawianie ich osobistych doświadczeń i uzyskanie zrozumienia 
i wsparcia kadry zarządzającej lub kolegów może być źródłem pociechy  
i siły, ale dla innych tego typu dyskusje stanowią naruszenie ich prywatno-
ści i dlatego są niemile widzianą ingerencją w ich sprawy osobiste.

Nawet jeśli ktoś nie pracuje bezpośrednio z ofiarami handlu ludźmi, to re-
akcje wszystkich pracowników, niezależnie od ich stanowiska, powinny być 
przedmiotem troski i właściwej odpowiedzi ze strony kierownictwa. 

5.15.2 WSPARCIE DLA PERSONELU I REDUKCJA STRESU

Pracownicy zatrudnieni do opieki nad ofiarami handlu ludźmi muszą być 
starannie dobrani, wspierani i należy im zapewnić superwizję. Wśród in-
nych kryteriów wymienionych lub wskazanych w poprzednim rozdziale, traktują-
cym o zasadach etyki i bezpieczeństwa, podstawowe wartości i zachowania 
wymagane od pracownika służby zdrowia przed dopuszczeniem go do pra-
cy z ofiarami handlu ludźmi to przestrzeganie zasady szacunku, poufności, 
godności ofiary i działania w jej najlepiej pojętym interesie. ulepszanie środ-
ków wsparcia redukujących zagrożenia dla zdrowia pracowników i poprawiają-
cych ich samopoczucie wymaga wielostronnego podejścia, które łączy zapo-
bieganie z interwencją i reagowaniem. Niedawny raport, dotyczący zdrowia 
pracowników i stresu dowodzi, że to warunki pracy są podstawowym  
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źródłem stresu pracowników67. Kierownictwo musi zatem stosować takie 
środki wsparcia dla personelu, aby spowodowały one zapobieganie lub 
zmniejszanie stresu związanego z pracą. Muszą one być odpowiednie do 
sytuacji, potrzeb pracowników i różnorodności kulturowej oraz powinny być 
określone i realizowane we współpracy z pracownikami.

Zapobieganie stresowi

Istnieje wiele ważnych środków, które kierownictwo i personel mogą zasto-
sować dla zmniejszenia lub zapobiegania występowaniu stresu związanego 
z pracą oraz dla poprawy fizycznego i psychicznego samopoczucia pracow-
ników. Należą do nich:

n Współpraca kierownictwa i personelu dla zapewnienia w największym 
możliwym stopniu, że wszyscy pracownicy są bezpieczni i czują się bezpieczni. 
Jest to pierwszy i najbardziej podstawowy czynnik zapobiegania stresom.

n Kierownictwo musi regularnie zwracać się do pracowników, aby przeka-
zywali mu informacje odnośnie problemów związanych ze stresem  
i z zagrożeniami zdrowotnymi, gdy tylko odczują taką potrzebę. Należy 
potwierdzać otrzymanie takich informacji. 

n Kierownictwo musi podjąć proceduralne i inne środki, mające na celu 
zmniejszenie ciężaru odpowiedzialności pracowników, związanej z po-
dejmowaniem decyzji o zakwalifikowaniu ofiary do programu pomocy 
(np. uprawnienia), tak aby pracownicy nie byli wyłącznie obciążeni tymi 
decyzjami i nie przyjmowali osobistej odpowiedzialności za poszczególne 
przypadki. Może to obejmować lepsze definiowanie ról i obowiązków 
oraz podkreślanie granic odpowiedzialności pracowników.

n Pracownicy muszą rozumieć, że ich możliwości pomocy ofiarom, podob-
nie jak zdolność ofiar do zdrowienia, są ograniczone. Zdarzają się sytu-
acje, których nie da się rozwiązać.

n Personel i kierownictwo muszą współpracować dla określenia sposobów 
radzenia sobie z różnicami kulturowymi w pracy. Personel i kierownictwo 
powinni zorganizować powierzchnię biurową w sposób sprzyjający pracy 
i zmniejszeniu stresu.

n Personel i kierownictwo muszą organizować pracę w taki sposób, który 
zapewni pracownikom czas na odpowiednie przerwy i na urlop, a zwierzch-
nicy muszą mieć pewność, że ten czas jest rzeczywiście wykorzystywany 
do tego celu.
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Leczenie stresu

W tym przypadku leczenie oznacza sposoby reagowania lub redukcji stresu 
związanego z pracą. W ocenie działań podjętych w celu radzenia sobie ze 
stresem, większość pracowników, którzy udzielili odpowiedzi, wskazało, że 
opierali się na samopomocy, a typowymi źródłami wsparcia byli znajomi, 
przyjaciele i rodzina. Ważne jest, żeby pracownicy nie musieli polegać  
wyłącznie na własnych sposobach radzenia sobie ze stresem i doraźnych 
spotkaniach z kolegami dla omówienia problemów stresu związanego  
z pracą i radzenia sobie z nim. 

Zwierzchnicy pracowników w zawodach związanych z wysokim poziomem 
stresu powinni poznać programy i techniki mające na celu „zarządzanie 
stresem” i wspierać ich stosowanie. Programy mające na celu uwolnienie 
się od stresu powinny jasno wskazywać, że stres jest normalną reakcją na 
pracę w warunkach silnego napięcia i wymagającego środowiska pracy, 
aby nikt nigdy nie czuł się zakłopotany swoimi reakcjami na presję w pracy 
albo nie czuł oporu wobec omawiania tych zjawisk w pracy. 

Realizacja programów zarządzania stresem pomaga podkreślić ten podsta-
wowy przekaz i przyczynia się do uwolnienia ludzi od ciężaru ukrywania 
stresu związanego z pracą. aby te programy były skuteczne, muszą one 
brać pod uwagę wartości kulturowe i istniejące praktyki. Biura próbujące 
opracować programy zarządzania stresem powinny konsultować się z eks-
pertami medycyny pracy, aby mieć pewność, że proponowane rozwiązania 
zmniejszają stres, a organizacja pracy biura i zasady jego prowadzenia za-
spokajają potrzeby pracowników i są przystosowane do istniejącej sytuacji.

5.15.3 WSPARCIE ORAZ ROZPOZNANIE WYPALENIA

Rolą kierownika jest zapewnienie pracownikom niezbędnych środków i sieci 
wsparcia umożliwiających im efektywną pracę z ofiarami handlu ludźmi. 
Pracownicy powinni być zachęcani do dbania o siebie i ustalania limitów 
energii emocjonalnej, którą mogą bezpiecznie zaangażować w swoją pracę. 
Kierownicy muszą mieć świadomość, że stres, z jakim ma do czynienia  
personel udzielający wsparcia osobom po traumatycznych przeżyciach, np. 
ofiarom handlu ludźmi, powoduje różne reakcje psychologiczne, które 
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mogą wywoływać wtórne zaburzenia związane ze stresem i prowadzić do 
wtórnej traumy68. 

W przypadku ciągłego stresu, kumulującego się w czasie, może nastąpić 
„wypalenie”. Jest to stan wyczerpania fizycznego, emocjonalnego  
i psychicznego spowodowany długotrwałym zaangażowaniem w trudne 
emocjonalnie sytuacje.

W celu radzenia sobie z objawami wypalenia zawodowego wśród pracowników, 
kierownicy i inni przełożeni powinni uwzględnić pięć kategorii objawów:

n fizyczne: zmęczenie fizyczne i wyczerpanie, przepracowanie, zaburzenia 
snu, specyficzne problemy somatyczne, takie jak bóle głowy, przeziębie-
nia i grypy;

n emocjonalne: drażliwość, niepokój, poczucie winy, depresja, poczucie 
bezradności;

n behawioralne: agresja, znieczulica, pesymizm, cynizm;
n związane z pracą: opieszałość, słaba wydajność, absencja;
n interpersonalne: trudności w porozumiewaniu się, niezdolność koncen-

tracji, wycofanie się w stosunku do podopiecznych lub współpracowni-
ków.

Po rozpoznaniu tych objawów, kierownik powinien rozpatrzyć podjęcie  
następujących działań: 

n udzielenie wsparcia podobnego do tego, jakie pracownicy zapewniają 
podopiecznym schroniska: opieka emocjonalna, uspokajanie, zachęty, 
porady i praktyczna pomoc;

n przypomnienie pracownikowi o ograniczeniach i realistyczności oczekiwań;
n odpowiednie zmiany harmonogramów i obowiązków;
n zaproponowanie i zorganizowanie konsultacji z zewnętrznym psycholo-

giem;
n zachęcanie pracowników do wyrażania swoich uczuć i frustracji podczas 

cotygodniowych spotkań oraz skupianie się na rozwijaniu strategii  
i rozwiązań pozytywnych.
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5.15.4 RYZYKO ZAWODOWE ZWIĄZANE Z PATOGENAMI 
PRZENOSZONYMI PRZEZ KREW 

Krew jest najważniejszym źródłem zakażenia wirusem hIV oraz wirusem 
zapalenia wątroby typu B i C (hBV i hCV). Personel organizacji może wejść  
w kontakt z krwią lub innymi płynami ustrojowymi osób, których nosiciel-
stwo w zakresie przenoszonych przez krew czynników chorobotwórczych 
nie jest znane. Prawdopodobieństwo zakażenia wirusem zapalenia wątroby 
typu B jest większe niż w przypadku hIV, ale tryb transmisji tych wirusów 
jest podobny. W warunkach pracy zawodowej oba są przenoszone przez 
szczepienia skórne – przy pomocy igły – i przez kontakt z otwartymi ranami lub 
miejscowymi stanami chorobowymi (np. spierzchnięcie, otarcie, sączenie się 
lub zapalenia) skóry lub błony śluzowej. Transmisja hCV jest mniej udoku-
mentowana, ale głównym źródłem zakażenia w miejscu pracy są szczepie-
nia skórne.

Wysiłki służące kontroli zakażeń patogenami przenoszonymi przez krew 
muszą koncentrować się na zapobieganiu ekspozycji na krew, a w przypadku 
wirusowego zapalenia wątroby typu B – na zapewnieniu odpowiedniego 
szczepienia. Zestawy profilaktyczne do stosowania po wystąpieniu sytuacji 
ryzykownej powinny być dostępne dla wszystkich pracowników narażonych 
na zagrożenie zdrowia. 

5.15.5 SZKOLENIE PERSONELU

Szkolenie jest istotnym elementem w świadczeniu usług. Żaden pracownik 
nie jest w stanie spełniać najwyższych standardów bez odpowiedniego 
przeszkolenia. Ważne obszary, które warto wziąć pod uwagę planując szko-
lenie obejmują:

n handel ludźmi: charakter, dynamika, definicja, formy, przyczyny, formy 
przemocy i eksploatacji, konsekwencje (szczególnie zdrowotne), ofiary, 
sprawcy, piętno;

n środki bezpieczeństwa;
n rolę i obowiązki personelu, w tym ograniczenia z nimi związane;
n prawa człowieka, zdrowie, dyskryminację, zdrowie rozrodcze, rynek pracy, 

migracje itp.;
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n hIV/aIDS, w tym związane z nimi fakty i mity;
n zdrowie seksualne i rozrodcze;
n przemoc wobec kobiet;
n traumę i jej konsekwencje;
n zwyczaje i praktyki kulturowe (dla identyfikacji grup najczęściej obejmo-

wanych wsparciem).

Im lepiej pracownicy są przygotowani do swojej pracy, tym lepsze jest ich 
samopoczucie i tym pewniej udzielają wsparcia, a tym samym mogą lepiej 
pomagać ofiarom handlu ludźmi. 

5.16 Organizacje partnerskie zapewniające usługi 
zdrowotne

Organizacja pomagająca ofierze ma często ograniczone możliwości i musi  
w związku z tym współpracować  z zewnętrznymi dostawcami usług zdrowot-
nych. Ta część rozdziału zawiera informacje związane ze zdrowiem, mogące 
wspomóc organizację we właściwej ocenie, wyborze i nawiązywaniu kontak-
tów z partnerami zewnętrznymi, zapewniającymi dodatkowe usługi medycz-
ne ofiarom handlu ludźmi. Organizacje partnerskie powinny być wybrane na 
jak najwcześniejszym etapie dla zapewnienia pełnego zakresu potrzebnych 
usług medycznych oraz zadbania o to, by organizacje te były właściwie poin-
formowane i przygotowane do przyjmowania pacjentów i nagłych przypad-
ków. Poza niezbędnymi usługami medycznymi i opieki zdrowotnej, wsparcie 
powinno również obejmować co najmniej zdolność do dostarczania nastę-
pujących usług:

Wstępne badania lekarskie, które muszą obejmować co najmniej:

n Historię medyczną i historię rodziny, zgodnie z wymaganymi środkami 
ostrożności, najlepszymi praktykami oraz wytycznymi, opisanymi  
w poprzednich podrozdziałach tego rozdziału.

n Badanie fizyczne, zgodnie z tymi samymi wytycznymi zawartymi w tym 
rozdziale.

n Zdrowie psychiczne. Badanie stanu psychicznego celem identyfikacji 
osób, które potrzebują natychmiastowej, specjalistycznej opieki.
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Dodatkowe wskazane badania lekarskie:

1. Testy laboratoryjne/radiologiczne. RTG klatki piersiowej, badania 
krwi, analiza moczu oraz inne badania laboratoryjne (w tym test na obec-
ność wirusa hIV, jeśli ofiara wyraziła na niego zgodę, oraz dobrowolne 
konsultacje przed i po wykonaniu badań). W większości przypadków  
testy laboratoryjne i radiologiczne mogą być wykonane przez organizacje 
partnerskie w ramach badań wstępnych, w zależności od posiadanych 
środków finansowych i dostępności takich usług. Niektóre badania mogą 
być wykonane, jeśli dotyczą koniecznego leczenia doraźnego. 

2. Badania specjalistyczne. Jeśli są konieczne dla zbadania, potwierdzenia 
lub wyeliminowania istotnych ustaleń z wywiadu lekarskiego, badań  
medycznych lub testów laboratoryjnych, w tym w zakresie zdrowia psychicz-
nego i narządów rodnych, interwencji chirurgicznych i innych skierowań.

3. Informacje medyczne. Sprawozdania i wskazania dla organizacji pomo-
cowej, które powinny zawierać wnioski z badań i testów, diagnozę (lub 
wstępną diagnozę różnicującą), zalecenia dotyczące dalszych badań lub 
obserwacji, zalecane leczenie i metody jego monitorowania, rokowania 
dla pacjenta. 

4. Wizyty w schronisku lub okazjonalne wizyty domowe (na podstawie 
wezwania). Przepisanie recepty, monitorowanie leczenia, kontynuacja 
terapii (np. zastrzyki, terapia ruchowa, konsultacja itp.) i w razie potrzeby 
skierowanie do odpowiedniej opieki medycznej. 

Istnieje kilka podstawowych warunków właściwego wyboru i skutecznej 
współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług zdrowotnych. Należą do nich:

1. Ocena, czy usługi oferowane przez dostawcę są odpowiednie i wystar-
czające. Przy podejmowaniu tej decyzji powinno się wziąć pod uwagę 
opisane niżej aspekty. 

 Informacje na temat poniższych aspektów mogą być gromadzone za pomocą 
różnych środków, takich jak dyskusje, obserwacje praktyk pomocy, rozmowy 
z innymi specjalistami z danego obszaru lub rozmowy z byłymi pacjentami. 

n Zakres usług. Co oferuje usługodawca i czy są to usługi odpowiednie 
dla ofiar handlu ludźmi?

n Wydajność. Ile osób poszkodowanych przypada na pracowników, 
którzy mogą udzielić pomocy? Jakie są ich godziny pracy? Ilu pacjentów 
mogą przyjąć każdego dnia (w różnych celach)?
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n Jakość. Od jak dawna istnieje organizacja? Czy posiada nowoczesny 
sprzęt, czy standard opieki nad pacjentem i standardy zarządzania są 
zgodne ze standardami międzynarodowymi (w tym z normami poufności, 
etycznych relacji z pacjentami, akredytacji instytucji i licencjonowania 
jednostek w kraju przez organ nadzorujący świadczenia opieki zdrowot-
nej i personelu medycznego)?

n Personel. Jakie jest przeszkolenie personelu i jego wykształcenie? 
Ile lat doświadczenia mają pracownicy w obecnej pracy lub w pracy, 
którą będą wykonywać? Którzy pracownicy będą odpowiedzialni za 
opiekę nad ofiarami? 

n Potrzeby szkoleniowe. Jakie warunki trzeba spełnić (czas, wysiłek, 
nakłady finansowe) by usługodawca poprawił swoje standardy opieki 
zdrowotnej na zgodne z wymaganiami tego podręcznika? 

n Ograniczenia. Czy jakieś usługi nie mogą być zapewnione, mimo że 
zazwyczaj są związane z tym obszarem opieki zdrowotnej? Czy istnieją 
komplikacje, z którymi usługodawca nie może sobie poradzić? Czy po 
stronie usługodawcy występują ograniczenia (finansowe, ze względu na 
płeć, wiek, pochodzenie etniczne itp.), do których musi się dostosować? 

n Niezawodność. Czy godziny pracy i działalności recepcji są przestrze-
gane? Czy konieczne jest ponoszenie dodatkowych kosztów płaconych 
„ekstra” lub „pod stołem”, ponad to, co jest napisane w umowie (dotyczy 
to miejsc szczególnie zagrożonych korupcją)? Czy faktycznie możliwe 
jest dostarczenie wszystkich wyszczególnionych w ofercie usług? 

n Szybkość reakcji. Jak i jest czas oczekiwania na wizytę lub badania 
po skierowaniu ofiary? Jak długo trzeba zazwyczaj czekać na wyniki 
badań?

n Język i kultura. Czy usługodawca ma dostęp do profesjonalnych  
tłumaczy (jest to bardziej powszechne w krajach rozwiniętych, gdzie 
mamy do czynienia z uspołecznieniem usług medycznych)? Czy posiada 
mediatorów kulturowych? 

2. Sprawdzenie organizacji i podejścia personelu. Jest wykluczone aby 
dostawca usług współpracował z organizacjami stosującymi politykę  
i praktyki dyskryminacji, które mogą mieć wpływ na opiekę nad ofiarami 
handlu ludźmi. W wielu przypadkach konieczne jest przeprowadzenie 
szkoleń dla organizacji partnerskich i uwrażliwienie ich personelu, szcze-
gólnie w zakresie problemów związanych z przemocą wobec kobiet i nad-
użyć seksualnych (patrz wyżej).
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3. Wymaganie ścisłego przestrzegania norm poufności. Ze względu na 
znaczenie polityki zachowania poufności, wybrane organizacje partner-
skie muszą, w swojej oficjalnej polityce i praktyce, zapewnić poufność 
akt pacjentów i informacji ich dotyczących. Szczególnie w krajach, które 
wcześniej od szpitali i zarządzających danymi pacjentów wymagały po-
wiadamiania o osobach, które uzyskały pozytywny wynik w badaniach na 
choroby przenoszone drogą płciową, w tym hIV, ważne jest, aby upewnić 
się, że prawa ofiar handlu ludźmi nie będą łamane. W stosownych przy-
padkach standardy poufności powinny być wpisane do umów o świad-
czenie usług. Jeśli wystąpi naruszenie poufności, może być konieczne 
zakończenie umowy partnerstwa z tą organizacją. 

4. Organizowanie szkoleń i uwrażliwianie. Wszystkie organizacje partnerskie 
powinny mieć możliwość udziału w szkoleniach i uwrażliwienia personelu 
na problemy, z którymi mają do czynienia ofiary handlu ludźmi. 

5. Opracowanie metod wymiany informacji. Ofiary handlu ludźmi mają 
prawo wglądu do swojej dokumenatcji medycznej i zdrowotnej, niezależnie 
od tego, czy jest ona w posiadaniu usługodawcy, czy organizacji pomoco-
wej. usługodawca powinien mieć dostęp do informacji zawartej w indywidu-
alnej dokumentacji medycznej na podstawie zasady „wiedzieć tylko to, co 
jest konieczne”, zaś pracownicy organizacji świadczącej pomoc są odpo-
wiedzialni za przekazanie wyników badań ofiarom. 

5.17 Zarządzanie systemami informacyjnymi ochrony 
zdrowia

Więcej informacji na temat zarządzania danymi osobowymi ofiar handlu 
ludźmi można znaleźć w rozdziale 1, sekcja 1.2.

Ta część rozdziału skupia się na właściwie funkcjonującym systemie prze-
kazywania informacji i zarządzania usługami na rzecz ofiar handlu ludźmi. 
Sposób przekazywania informacji zdrowotnych i medycznych jest ważny dla 
dokładnego rozpoznania i leczenia ofiar handlu ludźmi oraz skutecznego 
przekazywania danych między dostawcami usług zdrowotnych, jak również 
w celu upewnienia się, że ofiary handlu ludźmi są w pełni poinformowane  
o swoich schorzeniach i o potrzebach w zakresie zdrowia oraz że otrzymają 
kopie pełnej dokumentacji medycznej, przy zachowaniu poufności zgroma-
dzonych w niej informacji. 
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Celem tej sekcji jest przedstawienie kilku podstawowych aspektów zarządzania 
informacjami dotyczącymi zdrowia ofiar handlu ludźmi, znajdujących się 
pod opieką organizacji pomocowej. 

5.17.1 DANE DOTYCZĄCE ZDROWIA I ZARZĄDZANIE NIMI 

Określenie definicji danych dotyczących zdrowia

Dane dotyczące zdrowia obejmują wszystkie wyniki dotyczące fizycznego, 
psychicznego i społecznego zdrowia ofiary handlu ludźmi. System informacji 
zdrowotnej oznacza sposób, w jaki dane te są gromadzone, organizowane, 
przechowywane i przekazywane.

Konfiguracja i wdrożenie systemu informacji zdrowotnej

System informacji zdrowotnej (health Information System) należy wdrożyć 
jak najszybciej, najlepiej gdy program zarządzający systemami informacji 
(Management Information System) jest jeszcze opracowywany i zanim  
rozpocznie się jego wykorzystywanie. Osoby zatrudnione do gromadzenia, 
wprowadzania i zarządzania danymi muszą być przeszkolone w zakresie 
korzystania z tego systemu. 

Zabezpieczenie dokumentacji osobowej: kodowanie i poufność

Ze względów bezpieczeństwa i poufności oraz w celu uniknięcia utraty  
lub przemieszczenia ważnych informacji, zawsze należy obchodzić się  
z dokumentami ofiar handlu ludźmi z najwyższą ostrożnością.

Imiona i nazwiska ofiar powinny być umieszczane tylko na arkuszu  
głównym, który kojarzy daną osobę z jej numerem kodu, a sam jest prze-
chowywany w bezpieczny sposób i używany tylko przez osobę odpowiedzialną. 
Na wszystkich innych dokumentach ofiary muszą być identyfikowane przez 
numer kodu. Numery kodów powinny pojawić się na górze każdej strony 
dokumentacji danej osoby na wypadek gdyby doszło do rozdzielenia tej  
dokumentacji.
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5.17.2 OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA I POUFNOŚCI 
INFORMACJI ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI OSOBOWEJ 

n akta sprawy powinny być oznaczone tylko numerami kodu. arkusz główny 
łączący imię i nazwisko osoby z numerem jej kodu identyfikacyjnego  
należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z możliwością dostępu do 
niego tylko dla osoby prowadzącej opiekę zdrowotną. 

n Dokumentację kodowaną konkretnej osoby (bez nazwiska) należy prze-
chowywać w bezpiecznym miejscu, z możliwością dostępu dla osoby 
upoważnionej do pracy z konkretnym przypadkiem. 

n Komunikowanie się na temat poszczególnych przypadków między  
pracownikami lub między pracownikami a organizacjami partnerskimi, 
powinno mieć miejsce tylko w zakresie zasady „wiedzieć tylko to, co jest 
konieczne” i za zgodą ofiary handlu ludźmi. 

n Dokumentacja osobowa ofiary nigdy nie może być pozostawiona bez 
nadzoru (na biurkach, stolikach, w pomieszczeniach przeznaczonych do 
wspólnego użytku itp.). 

n Informacje o ofiarach nigdy nie powinny zostać ujawnione osobom spoza 
organizacji, z wyjątkiem przypadków, w których to szczególne uprawnienie 
zostało przyznane im przez same ofiary handlu ludźmi. 

n Omawianie spraw opieki nad ofiarami między pracownikami lub między 
pracownikami, a organizacjami partnerskimi nigdy nie powinno odbywać 
się w miejscu publicznym (w korytarzach, poczekalniach, w biurach  
z otwartymi drzwiami, w obecności innych mieszkańców, w restauracji 
lub kawiarni itp.). 

n Szczegóły dotyczące przypadku ofiary nigdy nie powinny być omawiane  
z innymi ofiarami. Jeżeli w niektórych sytuacjach i w celach terapeutycznych 
podaje się przykłady podobnych doświadczeń innej ofiary, konieczna jest 
zmiana szczegółów dotyczących danych osobowych w taki sposób, aby 
omawiany przypadek nie mógł być zidentyfikowany. 

n Pracownicy mogą omawiać szczegóły swojej pracy z ofiarami handlu 
ludźmi, którym pomagają, w czasie superwizji lub spotkań pracowników. 
Zdarza się często, że zespół pracowników służby zdrowia (psychicznego) 
regularnie uczestniczy w superwizji ze starszym rangą pracownikiem  
z zespołu lub nawet specjalnie do tego wyznaczonym ekspertem spoza 
zespołu. Powszechną praktyką zespołu prowadzącego opiekę zdrowotną 
powinno być organizowanie jakiejś formy „spotkania pracowników”, „obcho-
du” lub „superwizji”, podczas których pracownicy mogliby omawiać pro-
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blemamy/pytania, z którymi mogą spotkać się w trakcie wykonywania 
swoich obowiązków. Superwizja i spotkania członków zespołu prowadzą-
cego opiekę zdrowotną poprawiają jakość pracy, promują spójne, wielo-
dyscyplinarne podejście, a także zmniejszają stres związany z problema-
mi w pracy. Wszelkie informacje udostępniane podczas takich spotkań 
lub posiedzeń pracowników muszą być utrzymywane w tajemnicy.

n Pracownicy nie mogą dyskutować o konkretnych przypadkach ofiar  
i o szczegółach ich przypadku z rodziną lub znajomymi ofiary, chyba że 
osoba ta jest małoletnia, a członek rodziny jest jej opiekunem prawnym. 
W tej sytuacji należy jednak wcześniej porozmawiać z dzieckiem, aby 
dowiedzieć się, czy ujawnienie informacji nie narazi go na niebezpie-
czeństwo.

n Te same zasady obowiązują również tłumaczy i muszą być mocno podkre-
ślone (i zawarte w umowach o świadczenie usług) wobec osób zatrudnia-
nych (na podstawie umowy lub nie) na pełny etat przez usługodawców.

5.17.3 WYMIANA INFORMACJI POMIĘDZY PODMIOTAMI 
ŚWIADCZĄCYMI OPIEKĘ

Chociaż istnieje wiele zagrożeń związanych z wymianą informacji znajdujących 
się w dokumentacji osobowej ofiary, gdy informacje te są przekazywane zgod-
nie z odpowiednimi procedurami bezpieczeństwa i poufności między ogra-
niczoną liczbą kluczowych osób pomagających ofierze handlu ludźmi, korzy-
ści z dzielenia się informacjami przewyższają ryzyko. udostępnianie infor-
macji pracownikom socjalnym, psychologom, lekarzom i organizacjom 
świadczącym pomoc czy ich partnerom zmniejsza konieczność powtarzania 
informacji podanych już wcześniej przez osobę pokrzywdzoną (niektóre  
z nich mogą wywoływać bardzo silne emocje), a także ułatwia współpracę  
i udzielanie aktywnego wsparcia ofiarom handlu ludźmi w zakresie zdrowia, 
opieki społecznej i pomocy prawnej. Ofiara handlu ludźmi musi zostać poin-
formowana o celu takiej praktyki i powinna wyrazić na to zgodę. Organizacja 
musi wypracować właściwe kryteria i procedury wymiany informacji między 
różnymi osobami i organizacjami, zaangażowanymi w pomoc ofiarom han-
dlu ludźmi.
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Uwaga: Nawet jeśli używa się kodu (zamiast imienia i nazwiska ofiary), osoba 
może nadal być łatwo zidentyfikowana przez jej inne podstawowe dane (pocho-
dzenie demograficzne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo, datę urodzenia, 
dane rodziny, opis sytuacji w jakiej doszło do handlu ludźmi itp.). Takie dane  
dostępne są w podstawowej części akt osobowych ofiary; zarówno osoby wspie-
rające, jak i lekarze mają dostęp do tych akt. Nie ma więc konieczności powta-
rzania tych szczegółów w dokumentacji medycznej.

Systemy kryptograficzne mogą być wykorzystywane do wymiany danych/
transferu plików drogą elektroniczną (poczta elektroniczna i Internet).  
Stosunkowo proste i solidne systemy kodowania danych są już powszech-
nie stosowane i dostępne na rynku.

5.17.4 PRAWO OFIAR HANDLU LUDŹMI DO ICH DOKUMENTACJI 
MEDYCZNEJ

Wszystkie ofiary handlu ludźmi muszą być poinformowane o prawie dostę-
pu do całości ich dokumentacji medycznej. Powinny one otrzymać kopię 
tych dokumentów przed opuszczeniem organizacji, która udzielała im  
pomocy. W przypadku dokumentacji medycznej będącej w posiadaniu orga-
nizacji zewnętrznej (np. szpitala publicznego, prywatnego dostawcy usług 
medycznych itp.), personel organizacji pomocowej jest odpowiedzialny za 
pomoc ofierze w uzyskaniu kopii całej dokumentacji. Ofiary mają też prawo 
do kopii kryminalistycznych badań lekarskich przeprowadzanych w celu  
wysuwania karnych lub cywilnych roszczeń prawnych przeciwko handla-
rzom lub innym osobom, które dopuściły się nadużyć lub wykorzystania. 
Ponadto, dla zapewnienia właściwej opieki i kontynuacji terapii osobom  
powracającym do kraju pochodzenia, organizacja powinna skorzystać  
z możliwości przetłumaczenia dokumentacji medycznej i zadbać o to, aby 
ofiara otrzymała kopię zaświadczenia lekarza prowadzącego w ojczystym 
języku pokrzywdzonego.

Przypisy
1 Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi,  
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Załącznik I Deklaracja z Budapesztu

uczestnicy Regionalnej konferencji na temat zdrowia publicznego i handlu ludźmi 
w europie środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, która odbyła się w dniach 
19-21 marca 2003 r. w Budapeszcie:

n potwierdzają, że handel ludźmi stanowi naruszenie praw człowieka;
n wyrażają obawę, że ofiary handlu ludźmi w europie środkowej, Wschodniej  

i Południowo-Wschodniej były i nadal są narażone na wiele problemów związanych 
ze zdrowiem, w tym (ale nie tylko) fizyczne i psychiczne nadużycia i traumy, cho-
roby przenoszone drogą płciową i inne choroby zakaźne i niezakaźne oraz ich 
powikłania (w tym hIV/aIDS i gruźlicę);

n uznają, że niektóre kraje w regionie przeżywają obecnie epidemię biorąc pod 
uwagę częstość występowania hIV i gruźlicy (w szczególności szczepów odpornych 
na leki przeciw gruźlicy);

n są przekonani, że istnieje potrzeba poruszenia tematu zdrowia oraz zdrowia  
publicznego w kontekście procederu handlu ludźmi;

uzgodnili i wyrazili wolę realizacji następujących zaleceń:

n pomimo wielu wysiłków i postępu w zwalczaniu handlu ludźmi, zarówno w regionie jak 
i na świecie, więcej uwagi i środków powinno zostać przeznaczonych na kwestie 
zdrowia i problemów zdrowia publicznego związanych z handlem ludźmi;

n ofiary handlu ludźmi muszą mieć dostęp do kompleksowej, trwałej, dostosowanej 
do płci, wieku i kultury opieki zdrowotnej, która koncentruje się na osiągnięciu 
zdrowia fizycznego i psychicznego oraz społecznego dobrobytu;

n opieka zdrowotna powinna być sprawowana przez wyszkolonych specjalistów  
w bezpiecznym i zapewniającym właściwą opiekę środowisku, w zgodzie z za-
wodowymi kodeksami etycznymi, zgodnie z założeniem, że ofiara jest w pełni 
poinformowana o charakterze oferowanej opieki, wyraża na nią świadomą zgodę 
oraz ma zapewnioną pełną poufność;

n dla służby zdrowia, która wspiera ofiary handlu ludźmi, powinny być ustalone 
minimalne standardy. Powinny być one opracowane w ramach partnerstwa rzą-
dów, organizacji międzyrządowych i pozarządowych oraz instytucji naukowych, i 
powinny być oparte na wszechstronnych badaniach i najlepszych praktykach;

n różne etapy interwencji mają różne priorytety w zakresie opieki zdrowotnej ofero-
wanej ofiarom handlu ludźmi. 

 W przypadku opieki zdrowotnej, która jest oferowana ofiarom w początkowej  
fazie ratowania (rozpoczynającej się w momencie pierwszego kontaktu ofiary  
ze służbą zdrowia i często występującej w kraju przeznaczenia i/lub tranzytu),  
powinna ona koncentrować się na leczeniu obrażeń i urazów, interwencji kryzy-
sowej i podstawowej opiece zdrowotnej, włączając w to poradnictwo.
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 W fazie rehabilitacji, która często ma miejsce w kraju pochodzenia, opieka  
powinna koncentrować się na zaspokojeniu długoterminowych potrzeb zdrowot-
nych i reintegracji ofiary. Ofierze należy zapewnić opiekę zdrowotną, która jest 
dostosowana do jej indywidualnych potrzeb i okoliczności. 

 Przykłady długoterminowych potrzeb w zakresie zdrowia, nie stanowiące ich peł-
nej i ostatecznej listy, mogą obejmować konsultacje, dalszą opiekę oraz wyko-
nywanie badań i/lub leczenie zakażeń przenoszonych drogą płciową, hIV/aIDS, 
gruźlicy, urazów fizycznych i psychicznych, uzależnień oraz innych powiązanych 
problemów. 

n Dzieci ofiar handlu ludźmi oraz młodzież są grupami szczególnie narażonymi,  
posiadającymi szczególne potrzeby związane ze świadczeniami opieki zdrowotnej. 
Grupy te powinny mieć zapewnione długoterminowe świadczenia o zrównoważonym 
charakterze. Należy w tym przypadku brać pod uwagę możliwość długotrwałych 
psychicznych i psychospołecznych skutków powstałych urazów. 

 Zjawisko handlu dziećmi i młodzieżą wiąże się ze skomplikowanymi zagadnienia-
mi prawnymi, w tym związanymi z ustaleniem opiekuna prawnego, które muszą 
być rozwiązane, jeśli ustalane są minimalne standardy leczenia i opieki. 

 W każdym z przypadków przede wszystkim musi być brane pod uwagę dobro 
dziecka, jako czynnik motywujący wszelkie działania.

n Schroniska i ośrodki rehabilitacyjne odgrywają ważną rolę w zapewnianiu ochrony, 
pomocy, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ofiar. funkcjonowanie schronisk  
i ośrodków rehabilitacji oraz zarządzanie nimi powinny być zgodne z odpowied-
nimi standardami. 

n Powinny być rozwijane programy specjalistycznych szkoleń dla interdyscyplinar-
nych zespołów zdrowia. Muszą one koncentrować się na uczulaniu pracowników 
służby zdrowia na specjalne potrzeby ofiar handlu ludźmi.

n Kluczową rolę w budowaniu zaufania ofiary, w określeniu jej potrzeb czy w uzyskaniu 
zgody na świadczenia opieki zdrowotnej odgrywa poradnictwo psychologiczne. 
Pomaga ono także w zaangażowaniu ofiary w określanie sposobów jej powrotu 
do normalności. Jest ono istotne w długotrwałej rehabilitacji i odzyzkiwaniu po-
czucia podmiotowości przez osoby pokrzywdzone.

n Społeczne, rekreacyjne, edukacyjne i zawodowe zajęcia organizowane w schro-
niskach i ośrodkach rehabilitacyjnych odgrywają ważną rolę w odbudowywaniu 
poczucia własnej wartości ofiar, a zatem są korzystne dla ich zdrowia.

n Niezbędne jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony zdrowia 
publicznego przed konsekwencjami wynikającymi z handlu ludźmi. W całym  
regionie powinny być realizowane unikające stygmatyzacji i dostosowane kultu-
rowo kampanie społeczne adresowane do grup ryzyka znajdujących się zarówno 
po stronie podaży, jak i popytu, w procesie handlu ludźmi.
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n Rządy powinny w coraz większym stopniu brać odpowiedzialność za zapobiega-
nie handlowi ludźmi, jak też za zapewnienie bezpieczeństwa i opieki jego ofia-
rom, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, poprzez zabezpieczenie przestrzegania ich 
praw oraz zapewnienie im dostępu do krajowych struktur i instytucji ochrony 
zdrowia.

n Rządy oraz organizacje międzyrządowe i pozarządowe powinny zwiększyć wzajemną 
współpracę poprzez koordynację i integrację oferowanej opieki zdrowotnej  
w państwach pochodzenia i tranzytu. udostępnianie danych medycznych,  
z zastrzeżeniem zgody ofiary i z zapewnieniem najwyższych dopuszczalnych  
poziomów poufności i ochrony informacji, jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości 
opieki medycznej, skutecznego zarządzania przypadkami oraz rehabilitacji  
i reintegracji ofiar.

uczestnicy niniejszym zobowiązują się do wspierania i realizacji zaleceń zawartych 
w tym dokumencie. 
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Załącznik II Opis kilku powszechnych terapii wsparcia 
psychologicznego stosowanych w cywilizacjach 
zachodnich 

Na rehabilitację psychospołeczną składać się mogą: edukacja zdrowotna,  
techniki psycho-edukacyjne, trening umiejętności niezbędnych do samodzielnego 
życia, trening umiejętności społecznych i kształcenie zawodowe. Działania te są na ogół 
stosowane w połączeniu z innymi formami terapii.

Terapie kreatywne polegają na intencjonalnym wykorzystaniu przez wykwalifikowa-
nego terapeutę (w psychoterapii, poradnictwie, kształceniu specjalnym czy rehabili-
tacji) sztuki, muzyki, tańca lub dramy. Metody te mają na celu wspieranie poczucia 
własnej wartości, budowanie nadziei, zdrowszych zachowań społecznych oraz 
zmniejszanie poczucia wstydu i winy. Wydaje się, że tego typu terapie pozwalają na 
lepszy dostęp do systemu pamięci ukrytej (w przeciwieństwie pamięci jawnej).  
Dodatkowo mogą one zwiększyć wpływ innych procesów terapeutycznych. 

Modele terapii grupowej oferują więzi społeczne, zachętę oraz wsparcie ze strony 
innych członków grupy, którzy mają podobne doświadczenia. Spotkania grupowe 
mogą pomóc jednostkom w odbudowaniu poczucia własnej wartości oraz umiejęt-
ności komunikacji i rozwiązywania konfliktów. W takim otoczeniu jednostki mogą 
również nauczyć się kontrolować wrogość i wyrażać swoje obawy o przyszłość,  
podzielane przez innych członków społeczności.

Sesje terapii indywidualnej mogą być pomocne dla osób, które chcą w nich  
uczestniczyć. Biorąc pod uwagę kontekst i możliwości na sesjach terapii indywidu-
alnej należy dawać priorytet eklektycznej terapii krótkoterminowej raczej niż próbo-
wać rozpoczynać jakąkolwiek formę psychoanalizy. .

Wsparcie dziecka skupia się na zaspokojaniu potrzeb osób małoletnich (w wieku 
poniżej 18 lat). Potrzeby i problemy psychologiczne osoby niepełnoletniej nie  
powinny być mylone lub łączone z tymi, które dotyczą osób dorosłych. Wsparcie 
psychospołeczne lub terapia (grupowa lub indywidualna) małoletnich powinny  
stosować odpowiednie dla wieku narzędzia, tematy i edukację. udział członków  
rodziny dziecka lub opiekunów (nawet przez telefon, jeśli spotkania osobiste nie 
mogą się odbyć) jest kluczem do skutecznego powrotu dziecka do zdrowia. Należy 
jednak pamiętać, że w przypadku gdy istnieje podejrzenie, że dziecko pochodzi  
z rodziny z historią nadużyć, nawiązanie kontaktu z rodziną powinno odbywać się 
przy zachowaniu dużego profesjonalizmu w działaniu lub powinno być nawet  
całkowicie zaniechane.
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6.1 Wprowadzenie

Celem niniejszego rozdziału jest określenie praw i opcji, z których korzystać 
mogą ofiary handlu ludźmi wynikających z kodeksu karnego oraz działań 
wymiaru sprawiedliwości oraz omówienie współpracy pomiędzy organizacją 
pomocową, a krajowymi i międzynarodowymi organami ścigania, zajmują-
cymi się zwalczaniem handlu ludźmi. 

Ten podręcznik nie ma na celu zachęcania lub zniechęcania do współpracy 
z organami ścigania przez organizacje opiekujące się ofiarami handlu ludźmi, 
ale pytanie o to będzie naturalnie przez nie stawiane. Ważne jest, aby mieć 
podstawy do dyskusji. 

Organizacje pomocowe nie są zazwyczaj zobowiązane do pomocy lub 
współpracy z organami ścigania w zakresie zwalczania handlu ludźmi. Zwa-
żywszy jednak na fakt, iż krajowe przepisy różnią się od siebie, organizacje 
pomocowe powinny sprawdzić swoje zobowiązania prawne w krajach,  
w których działają. Należy pamiętać też o tym, że istnieje ryzyko strategicz-
ne i operacyjne związane ze współpracą z organami ścigania. Ten rozdział 
nie zachęca zatem organizacji pomocowej do wykonywania pracy policji, 
ale omawia możliwości współpracy, w której każdy partner wypełnia zada-
nia w zakresie własnych obowiązków.

6.2 Szersze tło 

Ofiary handlu ludźmi mają prawo dochodzić odszkodowania przed sądem 
za przestępstwa popełnione przeciwko nim. Organizacje pomocowe powinny 
omówić te prawa z ofiarami, w celu zapewnienia pokrzywdzonym świado-
mego wyboru postępowania w swojej sprawie. 

Na świecie handel ludźmi szybko się rozwija, ponieważ jest to działalność  
o wysokich zyskach i niskim ryzyku dla międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej. Proceder ten wywołuje u ofiar poważne szkody fizyczne, 
seksualne, psychologiczne. Ze względu na wiedzę w zakresie pomocy ofia-
rom handlu ludźmi, organizacje je wspierające są dobrze przygotowane do 
coraz mocniejszego angażowania się w strategiczną i praktyczną działal-
ność operacyjną organów ścigania, co może mieć pozytywny wpływ na zwal-
czanie tego rodzaju przestępczości. 
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6.3 Współpraca z perspektywy organów ścigania

Z punktu widzenia organów ścigania, współpraca z ofiarami oraz doświad-
czenie i zdolności operacyjne organizacji pomocowych, są dla nich przydatne 
z różnych powodów, takich jak: 

n bycie pierwszym kontaktem dla funkcjonariuszy organów ścigania,  
dążących do natychmiastowego zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom; 

n pomoc w załatwieniu zakwaterowania ofiarom handlu ludźmi, które 
mogą z kolei pomóc organom w ściganiu handlarzy ludźmi, składając 
przed sądem zeznania w postępowaniu karnym;

n dostęp do poufnych informacji na temat handlu ludźmi, zwykle niedo-
stępnych policjantom, ponieważ ofiary często nie ufają im wystarczająco 
(uwaga: istnieje ryzyko związane z wymianą informacji na temat handlu 
ludźmi, szczegółowo opisane w tym rozdziale);

n zapewnienie pomocy technicznej oraz wsparcia, co wzmacnia zdolność 
organów ścigania do zwalczania handlu ludźmi.

6.4 Współpraca z perspektywy organizacji pomocowych

Jako że organizacje świadczące pomoc zobowiązały się do podejmowania 
działań na rzecz ograniczania handlu ludźmi i ochrony jego ofiar, jest czymś 
naturalnym iż w trakcie swoich działań mogą one otrzymywać ważne infor-
macje dotyczące tego procederu od ofiar, ich bliskich i przyjaciół. Informa-
cje te mogą mieć zasadnicze znaczenie dla organów ścigania w lokalizowa-
niu i ratowaniu ofiar handlu ludźmi. Wspólne działania mogą prowadzić też 
do identyfikowania i ścigania handlarzy. Identyfikacja handlarzy i ratowanie 
ofiar to dwa ważne elementy zwalczania handlu ludźmi. Współpraca między 
organizacjami pomocowymi a organami ścigania może pomóc w realizacji 
tych celów.

Dodatkowo, dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że znaczna część 
ofiar handlu ludźmi, znajdujących się pod opieką organizacji świadczących 
im pomoc, chce przekazać organom ścigania poufne informacje dotyczące 
handlu ludźmi. Jeżeli kontakt z przedstawicielami organów ścigania jest 
bezpieczny i profesjonalny, istnieje szansa, że ofiara może przekazać te  
informacje osobiście. W innych przypadkach, kiedy ofiary nie chcą spotkać 
się z policjantami, zamiast tego zwracają się do organizacji pomocowej,  



283

ROZDZIaŁ 6 WSPóŁPRaCa Z ORGaNaMI śCIGaNIa

w celu przekazania informacji w ich imieniu. Wymieniając się z policją infor-
macjami uzyskanymi od ofiary, organizacje pomocowe są w stanie:

n dać ofierze poczucie, że w pewien sposób złożyła doniesienie o swoim 
przypadku i że dostarczone informacje mogą przyczynić się do ukarania 
sprawców i pomóc innym potencjalnym ofiarom;

n skutecznie przyczynic się do uwolnienia innych ofiar i identyfikacji oprawców.

świadoma pisemna zgoda ofiary i fakt, że organizacja będzie cały czas  
działała w jej najlepszym interesie, powinny być stałą zasadą, jak zawsze 
stosowaną przy każdej wymianie informacji. 

6.4.1 RYZYKO STRATEGICZNE ORGANIZACJI POMOCOWYCH

Na poziomie ogólnym współpraca z organami ścigania może dla wielu  
organizacji pomocowych stanowić nowy wymiar, który w rezultacie może 
doprowadzić do powstania delikatnych kwestii, dotyczących polityk i postę-
powania i ponoszonego ryzyka. Ważne jest, aby osiągnąć równowagę co do 
zakresu i charakteru tej współpracy oraz pomocy organom ścigania ze stro-
ny organizacji. Zakres pomocy i współpracy zależy od rodzaju postępowania 
oraz ochrony zapewnianej ofiarom handlu ludźmi w ramach systemu  
wymiaru sprawiedliwości danego kraju, z poziomu przestrzegania norm 
międzynarodowych. Podstawowe, globalne standardy praw człowieka, które 
powinny być przestrzegane w odniesieniu do ofiar handlu ludźmi, są okre-
ślone w Protokole z Palermo oraz Zasadach i Wytycznych na temat handlu 
ludźmi Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka. 
Istnieje również wiele porozumień regionalnych, które mogą mieć zastoso-
wanie, takich jak Konwencja Rady europy w sprawie działań przeciwko  
handlowi ludźmi, która weszła w życie w marcu 2009 r. 

W przypadku, gdy postępowanie i ochrona ofiar w ramach wymiaru  
sprawiedliwości danego kraju nie spełniają standardów międzynarodowych, 
współpraca z przedstawicielami tych organów może być niezgodna  
z wytycznymi organizacji pomocowej.

Ograniczona forma współpracy przez pewien określony czas może być prak-
tycznym sposobem na poprawę postępowania organów ścigania wobec ofiar. 
Docelowo trzeba znaleźć złoty środek, co wymaga starannej oceny postępo-
wania i zarządzania przez organizację świadczącą pomoc w danym kraju.
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Potencjalne konsekwencje współpracy z wymiarem sprawiedliwości nie ogra-
niczają się do kontaktów między organizacją a organami ścigania. Wszystkie 
działania muszą także brać pod uwagę szersze aspekty powiazań organizacji 
z rządami i organizacjami międzyrządowymi oraz pozarządowymi. Z potencjal-
nymi zagrożeniami często można sobie poradzić poprzez wcześniejsze kon-
sultacje i wynegocjowanie rozwiązań obustronnie korzystnej współpracy.

Współpraca z organami ścigania, uzasadniona przez okoliczności i po-
szczególne sprawy, których dotyczy, nigdy nie powinna poddawać w wątpli-
wość bezstronności organizacji świadczącej pomoc ofiarom handlu ludźmi. 
Ważne jest zachowanie profesjonalizmu w relacjach z organami ścigania  
i jednoznacznego działania na rzecz ochrony praw człowieka. 

6.4.2 RYZYKO OPERACYJNE PONOSZONE PRZEZ ORGANIZACJE 
POMOCOWE

W miarę jak organizacje rozszerzają zakres pomocy udzielanej ofiarom 
handlu ludźmi, zwiększa się także zaangażowanie ze strony wymiaru spra-
wiedliwości danego kraju. Im bardziej pomoc ofiarom handlu ludźmi jest 
kompleksowa, tym większa jest wartość i znaczenie roli organizacji oraz 
większe zainteresowanie lokalnej policji ściślejszą współpracą, umożliwia-
jącą ściganie handlarzy.

Bliższa współpraca zwiększa jednak ryzyko dla ofiar i personelu organizacji 
udzielających pomocy. Zagrożenie tworzą dobrze zorganizowani i bez-
względni przestępcy. 

Dla handlarzy każda uratowana ofiara handlu ludźmi, która powróciła do 
normalnego życia „szkodzi biznesowi”, ponieważ podważa ich władzę nad 
innymi ofiarami, które również mogą planować ucieczkę. Ponadto, gdy  
uratowana ofiara stanie się świadkiem, zagrożenie dla ich interesu jeszcze 
bardziej rośnie, ponieważ utrudnia handlarzom pozostanie na wolności  
i utrzymanie zysków.

Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że handlarze szukają zemsty na 
uratowanych ofiarach, które zeznają przeciwko nim. Należy spodziewać się, 
że trend ten nie ulegnie zmianie, również biorąc pod uwagę fakt, że dzięki 
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wspólnej mobilizacji sił przez społeczność międzynarodową zagrożenie dla 
działalności handlarzy wzrasta.

Praca wykonywana przez personel organizacji pomocowej także staje się 
coraz bardziej ryzykowna, ponieważ handlarze stają się coraz bardziej świa-
domi roli tych organizacji w procesie ratowania ofiar. ściślejsza współpraca 
z policją, szczególnie w celu zapewnienia, że ofiary handlu ludźmi mają 
dostęp do informacji i ochrony gdy stają przed sądem w charakterze świadków, 
w nieunikniony sposób podnosi poziom ryzyka dla organizacji świadczącej 
pomoc (więcej informacji na temat oceny i zarządzania ryzykiem można 
znaleźć w rozdziale 1 tego podręcznika).

6.4.3 USTALENIE KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

Biorąc pod uwagę stopień ryzyka operacyjnego i strategicznego związanego 
ze współpracą z policją oraz fakt, że organizacje udzielające pomocy nie są 
do niej zobowiązane, należy się zastanowić, czy w ogóle warto tę współpracę 
nawiązywać.

Kluczowym czynnikiem w odpowiedzi na to pytanie są perspektywy ofiary. 
Najważniejszym aspektem pomagania pokrzywdzonym osobom jest zapew-
nienie, że są one w pełni poinformowane i mają w procesie karnym możli-
wość korzystania z praw człowiekaoraz, jako ofiary ciężkich przestępstw, 
mają prawo do skorzystania z rozwiązań oferowanych im przez wymiar  
sprawiedliwości. W zbyt wielu bowiem przypadkach ofiary są nie tylko  
wykorzystywane przez handlarzy, ale również dyskryminowane, a następnie 
pozbawiane praw w procesach cywilnych i karnych, które miały im pomóc 
jako ofiarom przestępstw. 

Pomoc prawna i wsparcie są istotną częścią pakietu pomocy, umożliwiającego 
ofiarom podjęcie świadomej i przemyślanej decyzji w kwestii poznania  
i egzekwowania swoich praw. Doświadczenie pokazuje, że często chęć 
współpracy z policją jest próbą dojścia sprawiedliwości i zadośćuczynienia 
za doznane krzywdy. Pomoc ofiarom w tym zakresie staje się łatwiejsza 
dzięki dobrej współpracy z organami ścigania.
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6.5 Mozliwości oferowane ofiarom w procesie karnym  
i prawa ofiary 

6.5.1 WPROWADZENIE

Niniejsza sekcja omawia tematykę: 

n czterech propozycji wymiaru sprawiedliwości dla ofiar handlu ludźmi;
n poradnictwa i doradztwa ze strony organizacji pomocowych;
n kontaktu ofiar, które decydują się zeznawać w procesie karnym przeciwko 

handlarzom, z policją.

Jak w przypadku każdej pomocy ofiarom, każdy etap tego procesu powinien 
być oparty na zasadzie dobrowolnej i świadomej zgody wyrażonej przez 
ofiarę.

Kwestie poruszane w tej części, będące przedmiotem dyskusji między pra-
cownikami organizacji i ofiarą, są bardzo delikatne i wymagają podejmowa-
nia przemyślanych decyzji ze strony ofiar. Z tych powodów ważne jest, by 
sprawy te były omawiane w rodzimych językach ofiar lub przy pomocy tłumacza, 
jeśli jest to konieczne.

6.5.2 MOŻLIWOŚCI OFEROWANE OFIAROM HANDLU LUDŹMI  
W PROCESIE KARNYM

Podstawowym prawem człowieka ofiar handlu ludźmi jest dostęp do  
mechanizmów wymiaru sprawiedliwości i szybkiego zadośćuczynienia. 
Cztery dostępne opcje i prawa ofiary to:

1. Milczenie i niemówienie niczego organom ścigania.
 
 Jest to wybór najprostszy i najczęściej wybierany, z uwagi na połączenie 

poważnej obawy o własne bezpieczeństwo oraz o bezpieczeństwo rodzin 
lub bliskich ofiar, z głęboką podejrzliwością i nieufnością wobec policji. 
To podstawowe prawo ofiary. Żadna ofiara nie powinna być zmuszana do 
składania zeznań. 
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2. Dostarczenie policji poufnych informacji, dotyczących przestępstw  
i sprawców, pod warunkiem pełnego zrozumienia i zaakceptowania,  
że ofiara nie godzi się na występowanie w charakterze świadka. Ofiara 
nie może być do tego zmuszana. 

 Wiele ofiar wybiera tę możliwość, ponieważ umożliwia im ona podjęcie 
działań w ograniczonej formie przeciwko oprawcom, bez poważnego  
zagrożenia związanego ze składaniem zeznań. Więcej informacji na  
temat tej opcji znajduje się w sekcji 6.9 poniżej. 

3. Możliwość zostania świadkiem oskarżenia przeciwko handlarzom ludźmi.

 Doświadczenie pokazuje, że wiele ofiar chce podejmować działania prze-
ciwko handlarzom ludźmi, jeśli miały możliwość odpoczynku, podjęcia 
terapii i otrzymania niezależnego doradztwa, w połączeniu z czasem na 
zastanowienie się nad swoją sytuacją.

4. Otrzymanie informacji o prawnych możliwościach dochodzenia odszko-
dowania i zadośćuczynienia oraz pomocy przy wniesieniu tych roszczeń.

 
 handlarze czerpią duże zyski wykorzystując swoje ofiary. Dlatego ofiary 

muszą być poinformowane o swoich prawach do odszkodowania  
i zadośćuczynienia oraz, w miarę możliwości, wspierane podczas realizo-
wania tych roszczeń.

6.5.3 TERMIN DORADZTWA CO DO OPCJI PRAWNYCH

Wytyczne dotyczące postępowania i rozmowy z małoletnimi można znaleźć  
w sekcji 5.6 rozdziału 5.

Organizacje przekazujące ofiary w krajach tranzytu i przeznaczenia

Czy organizacje powinny udzielać porad ofiarom w zakresie ich praw i opcji 
prawnych przy przekierowywaniu ofiary do innej instytucji w okresie przedwy-
jazdowym z kraju tranzytu lub z kraju, w którym nastąpiło wykorzystanie?  Co 
do zasady organizacje świadczące pomoc powinny zawsze i na jak najwcze-
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śniejszym etapie pomocy informować ofiary przebywające w kraju, w któ-
rym nastąpiło wykorzystanie lub kraju tranzytowym o ich prawach i możliwo-
ściach, jakie zapewnia im wymiar sprawiedliwości. Jeśli ofiara została prze-
ierowana do organizacji pomocowej w celu ułatwienia jej powrotu do domu, 
jest prawdopodobne, że ofiara już została poinformowana o swoich pra-
wach i możliwościach wynikających z współpracy przy postępowaniach kar-
nych. Jednakże organizacja ta powinna dokładnie to sprawdzić i potwier-
dzić ten fakt z podmiotem, z którego ofiara została przekierowana.

Sytuacja staje się bardziej skomplikowana, jeśli ofiara zgłosiła się bezpo-
średnio do organizacji, a nie została skierowana do niej przez organy  
ścigania, organizacje międzyrządowe czy pozarządowe. Decyzja, czy dora-
dzać ofierze na tym etapie, nie jest łatwa i zależy od wielu czynników. aby 
zapewnienić kompleksowe doradztwo, jakiego ofiara potrzebuje, osoba 
przeprowadzająca wywiad musi posiadać gruntowną wiedzę o systemie 
karnym danego kraju. Ponadto należy wziąć pod uwagę również podejście 
miejscowego rządu do losu ofiar handlu ludźmi. Jeżeli osoby pokrzywdzone 
mogą być ścigane za przestępstwa przez nie popełnione w czasie, kiedy 
były ofiarami handlu ludźmi, to występowanie w roli świadka może nie leżeć 
w ich interesie. Jednakże w przypadkach, gdy jest to bezpieczne, organiza-
cje pomocowe powinny poinformować ofiarę o różnych rozwiązaniach czy 
możliwościach i umożliwić jej podjęcie samodzielnej decyzji. 

Należy przedstawić pokrzywdzonemu różne opcje i dać mu odpowiedni 
czas na zastanowienie się. Najlepiej omawiać różne opcje prawne po prze-
prowadzeniu oceny stanu ofiary przez psychologa. Ofiara powinna zostać 
objęta opieką w zakresie natychmiastowych zdrowotnych potrzeb fizycz-
nych i psychicznych, po to aby mogła poczuć się bezpiecznie. Można do-
radzać i informować je w zakresie opcji prawnych dopiero gdy psycholog 
stwierdzi, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na kondycję osoby 
pokrzywdzonej. 

Niniejszy problem jest trudny do rozwiązania, stąd każdy przypadek musi 
być zawsze merytorycznie przeanalizowany przez organizację pomocową. 
W przypadku ofiar bezpośrednio skierowanych do organizacji, dobrą prakty-
ką jest rozpatrywanie opcji oferowanych w procesie karnym oraz praw ofiary 
w kraju, w którym osoba została uznana za ofiarę, o ile jest to bezpieczne  
i leży w jej najlepszym interesie. Jeżeli ofiara zdecyduje się na powrót do 
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domu lub na wyjazd do kraju trzeciego, dostępne opcje mogą być przedysku-
towane także po jej dotarciu na miejsce. To nie odbiera ofierze jej praw,  
a jedynie oznacza, że proces ten rozpocznie się nieco później. Wszelkie  
informacje i dowody, które są istotne dla postępowania w kraju tranzytu lub 
kraju wykorzystania, a które ofiara zechce dostarczyć, mogą zawsze być 
przekazane przez lokalną policję do jej odpowiedników w tych krajach, 
których to dotyczy.

Organizacje przejmujące ofiary w krajach pochodzenia

Jeśli ofiara ma być umieszczona w prowadzonym przez organizację schronisku, 
pora otrzymania porady prawnej będzie zależeć od stanu ofiary. Pierwszeństwo 
mają opieka medyczna, psychologiczna i inna niezbędna pomoc. Przed 
omawianiem zagadnień prawnych z ofiarą doradca powinien skonsultować 
się z pracownikiem socjalnym schroniska, psychiatrą lub psychologiem,  
ponieważ w przypadku osób, które doznały poważnego szoku, specjalista 
może zalecić, by te kwestie nie były jeszcze podnoszone ze względu na  
ryzyko powstania dodatkowych urazów. W takich sytuacjach porady prawne 
powinny zostać przełożone na później. 

Jeśli ofiara wraca do domu lub do innego miejsca zamieszkania, organizacja 
udzielająca jej pomocy powinna poinformować ją o prawach i dostępnych 
możliwościach tak szybko, jak tylko to będzie możliwe. 

6.5.4 DORADZTWO PRAWNE

Podczas podejmowania decyzji o rodzaju porad udzielanych ofiarom handlu 
powinno się wziąć pod uwagę następujące czynniki (związane z dostarcza-
niem informacji, dostępem do świadków i dochodzeniem roszczeń):

n Czy istnieją profesjonalne jednostki do zwalczania handlu ludźmi w kraju 
przyjmującym? Jeśli nie, to jakie alternatywne jednostki są dostępne?

n Czy organizacja przyjmująca ofiarę podjęła współpracę z policją? Jeśli 
tak, to w jaki sposób? Jaki jest poziom profesjonalizmu tej jednostki  
policji? Czy można, w oparciu o zdobyte doświadczenie, jej zaufać? Jaki 
jest poziom ryzyka stwarzanego przez korupcję?
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n Czy jednostki policji, przy założeniu, że osoba pokrzywdzona zdecyduje 
się zeznawać, wykazują profesjonalne podejście do uzyskanych danych  
i dbają o poufność ofiary?

n Czy w kraju przyjmującym jest dostępny odpowiedni program ochrony fizycz-
nej i sądowej dla ofiary/świadka? Czy ofiara jest w stanie poradzić sobie ze 
stresem, będąc świadkiem?

n Czy postępowanie karne w danym kraju może uwzględniać roszczenia 
odszkodowawcze dla ofiary? Jeśli tak, to w jaki sposób ofiary mogą do-
chodzić swoich roszczeń? Czy konieczne jest występowanie w charakte-
rze świadka w postępowaniu karnym? Czy można dochodzić roszczeń 
tylko w procesie cywilnym?

Po uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa, doradca prawny powinien poin-
formować ofiarę o możliwościach dochodzenia roszczeń za doznane krzywdy. 
Pokrzywdzonemu powinno się doradzić:

n aby posłuchał uważnie wyjaśnienia czterech dostępnych opcji prawnych 
przed podjęciem decyzji;

n że nie musi podejmować decyzji natychmiast;
n że na podjęcie decyzji ma tyle czasu, ile będzie potrzebował;
n że w dowolnym momencie ma możliwość zasięgnięcia dodatkowej porady 

lub wyjaśnienia;
n że w dowolnym momencie ma możliwość zmiany swojej decyzji.

Rolą doradcy prawnego nie jest przekonanie ofiary do współpracy z organami 
ścigania. Jego rolą jest upewnienie się, że ofiara jest dobrze poinformowana 
o potencjalnych konsekwencjach swojego wyboru. Należy podkreślić, że: 

n Współpraca z organami ścigania, zarówno w charakterze świadka, jak  
i źródła informacji, może obejmować różne poziomy ryzyka, o których 
zawsze należy pamiętać.

n Niezwykle trudno jest zwalczać handel ludźmi i zapobiegać podobnym 
przestępstwom popełnianym wobec innych bez pomocy uratowanych 
ofiar i ich zgody na współpracę z organami ścigania, dostarczenia informacji 
lub składania zeznań przeciwko handlarzom.

n Mimo braku ograniczeń czasowych w podejmowaniu decyzji w sprawie 
współpracy, ofiary powinny być świadome, że im dłużej ten proces trwa, 
tym trudniej będzie policji zlokalizować handlarzy i zabezpieczyć dowody 
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na poparcie oskarżenia. Zwłaszcza, że handlarze podejmują środki  
zapobiegawcze po ucieczce ofiary.

Pokrzywdzony powinien być w pełni świadomy swoich możliwości, jak wska-
zano powyżej, w punkcie 6.5.2. Po wyjaśnieniu wszystkich opcji dostępnych 
ofierze i podkreśleniu, że nie może ona zostać zmuszona do złożenia ze-
znań i że to ona dokonuje wyborów, doradca powinien także przypomnieć 
ofierze, że może ona zmienić swoje zdanie w każdej chwili.

6.5.5 OCHRONA PRAWNA OFIARY-ŚWIADKA

Doświadczenie pokazuje, że przed podjęciem decyzji o występowaniu  
w charakterze świadków ofiary zwykle koncentrują się na trzech zagadnie-
niach. Wszystkie dotyczą fizycznej i sądowej ochrony świadków. Są to:

n Bezpieczeństwo osobiste ofiary, jej rodziny i innych osób bliskich.
n Poufność i ryzyko ujawnienia tożsamości ofiary rodzinie, osobom bliskim 

bądź w mediach. Problem stygmatyzacji dotyczy przede wszystkim wyko-
rzystywania seksualnego, którego doświadczenie silnie wpływa na ofiary 
i ich decyzje. 

n Strach przed koniecznością przebywania w obecności oprawcy/ów.  
Z punktu widzenia ofiar jest to ogromny lęk zwłaszcza, jeśli zostały one 
poddane przemocy seksualnej i fizycznej. 

Mając na względzie powyższe czynniki, należy ofiarę poinformować o istnie-
niu, lub braku, odpowiednich procedur, które mają rozwiązać te problemy. 
Są one inne w każdym kraju. W szczególności należy omówić następujące 
możliwe sytuacje:

Fizyczna ochrona świadka

Kiedy ofiara występuje w charakterze świadka, aby zeznawać przeciwko 
handlarzom, zawsze istnieje element ryzyka, którego nie można wyeliminować. 
W wielu krajach obowiązują przepisy prawne dotyczące ochrony świadków, 
ale może brakować środków na ich wdrożenie. W innym przypadku, mimo 
że przepisy prawne i niezbędne zasoby są dostępne, ofiary nie mogą z nich 
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skorzystać, ponieważ nie kwalifikują się do udziału w programie. Dlatego waż-
ne jest, by dostarczyć zainteresowanym osobom dokładnych informacji na 
temat dostępności odpowiednich środków w celu ochrony przed niebezpie-
czeństwem ich, ich rodzin oraz innych bliskich im osób. 

Następujący zakres ochrony może zostać zastosowany wobec ofiar i ich  
rodzin:

n relokacja;
n nowe miejsce zamieszkania;
n zmiana tożsamości;
n ochrona fizyczna.

Sądowa ochrona świadka

Systemy prawne krajów mają różne przepisy dotyczące poufności i ochrony 
prawnej, które stosują w sytuacjach, gdy ofiary-świadkowie współpracują  
w procesie karnym i składają zeznania. Są one skomplikowane i różnią się 
w zależności od kraju, jednak dla ofiary znaczenie mają następujące  
kwestie:

n system prawny gwarantuje utajnienie danych w procesie karnym  
i pozwala występować w charakterze anonimowego świadka lub pod 
pseudonimem, bądź ukrywa tożsamość ofiary przed handlarzem i jego 
prawnikami;

n system prawny umożliwia ofierze złożenie zeznań pod pseudonimem, 
bądź ukrywając swoją tożsamość przed handlarzem i jego prawnikami. 
(Bardzo ważne jest podkreślenie, że nawet przy użyciu pseudonimu i/lub 
ukryciu prawdziwego nazwiska w zeznaniach, szczegółowe informacje, 
które muszą być zawarte w zeznaniu, prawie na pewno umożliwią han-
dlarzowi wydedukowanie jego źródła. Ofiara musi mieć świadomość 
tego faktu.);

n istnieje możliwość zwolnienia ofiary z konieczności złożenia zeznań  
w obecności oprawcy;

n jest praktyczna i prawna możliwość identyfikacji handlarzy zza lustra  
weneckiego;

n można uniemożliwić ujawnienie tożsamości ofiary w mediach;
n złożenie zeznania na żywo w trakcie przesłuchania wstępnego lub podczas 

procesu sądowego za pomocą transmisji wideo lub audio, zza parawanu, 
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bądź podczas nieobecności handlarza (ale w obecności jego adwokata). 
Innym wyjściem dla ofiary jest zwolnienie jej ze składania zeznań pod-
czas procesu sądowego, z położeniem nacisku na autentyczność zeznań 
złożonych podczas wstępnego przesłuchania;

n wsparcie ofiary podczas wszystkich faz postępowania, zezwalające na 
obecność niezależnego doradcy na każdym etapie, a także zapewniające 
eskortę;

n umowa z policją i prokuraturą ustanawiająca, że ofiara nie będzie praw-
nie zmuszana do składania zeznań, jeżeli którykolwiek z powyższych 
środków ochrony prawnej nie będzie stosowany podczas postępowania, 
np. w razie żądania sędziego ujawnienia tożsamości ofiary-świadka lub 
wymagania złożenia zeznań w obecności handlarza bez korzystania  
z parawanu.

6.6 Porozumienia o współpracy

Jak wspomniano powyżej, pomoc dla ofiar, które chcą współpracować  
w procesie karnym, może być łatwiejsze, jeżeli organizacje pomocowe 
utrzymują dobre stosunki z organami ścigania. Poprzez współpracę z orga-
nami ścigania organizacje pomocowe przyczyniają się do zwalczania handlu 
ludźmi. 

6.6.1 ZAKRES WSPÓŁPRACY

Zakres i charakter tego, co może i powinno być osiągnięte poprzez współ-
pracę z organami ścigania, zależy od kilku czynników:

n czy dany kraj jest krajem pochodzenia, tranzytu lub przeznaczenia; 
n liczby ofiar dotkniętych handlem ludźmi;
n przestrzegania międzynarodowych standardów przez wymiar sprawiedli-

wości danego kraju;
n charakteru i profesjonalizmu reakcji organów ścigania zwalczających 

handel ludźmi;
n możliwości fizycznej i sądowej ochrony ofiary; 
n potrzeb i dążeń odpowiednich instytucji rządowych danego kraju; 
n gotowości i zdolności finansowej darczyńców do wspierania takiej  

działalności.
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6.6.2 KORZYŚCI ZAWARCIA POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY

Jeżeli organizacja pomocowa zdecyduje się współpracować z organami ści-
gania, zaleca się, celem uniknięcia ewentualnych nieporozumień, spisać 
uzgodnienia w formie porozumienia o współpracy. funkcjonariusze opera-
cyjni organów ścigania pracują pod presją osiągnięcia wyników śledczych, 
więc istnieje ryzyko, że mogą próbować pominąć procedury współpracy, które 
uznają za utrudnienie ich pracy, jeżeli nie zostaną one wyraźnie określone 
w formie pisemnej.

Mogą też zaistnieć przypadki, kiedy to organizacje pomocowe decydują się 
nie ujawniać informacji szczególnie delikatnych, aby zapewnić bezpieczeń-
stwo ofierze a śledczy starają się wywrzeć presję na ofiarę w granicach 
prawa, by uzyskać dodatkowe informacje ułatwiające śledztwo. Takie sytu-
acje są mniej prawdopodobne, jeśli porozumienie o współpracy, które zo-
stało zatwierdzone i poparte na poziomie wyższym, uznaje zobowiązanie 
organizacji pomocowej do zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom. Ponadto 
poparcie na szczeblu ministerialnym oraz kierownictwa policji zapewnia 
lepszą współpracę i jest podstawą do partnerskiej współpracy.

Choć większość funkcjonariuszy organów ścigania uważa współpracę  
z organizacjami pomocowymi za korzystną, można się spodziewać pewnej 
podejrzliwości i niechęci ze strony tych, którzy nie zaakceptowali faktu, iż 
działania organów ścigania są niewystarczające, by rozwiązać problem 
handlu ludźmi, bądź by odpowiednio wspierać ofiary tego handlu. W przy-
padku gdy współpraca ma pełne poparcie całej hierarchii, wpływ takich 
grup będzie jednak ograniczony. 

6.6.3 PODSTAWOWE ZASADY

W możliwie najkrótszym czasie, uzgodnione główne zasady i praktyczne szczegó-
ły współpracy powinny zostać ujęte w formie porozumienia między właści-
wym ministerstwem i organizacją pomocową. Ze względu na delikatny cha-
rakter współpracy z policją, konieczne będzie określenie podstawowych za-
sad i precyzyjnego zakresu ustaleń między stronami w formalnym doku-
mencie (będzie to dowód tego, co zostało ustalone). Typowe porozumienie 
o współpracy między organizacjami pomocowymi a organami ścigania po-
winno zawierać umowę opartą na następujących podstawowych zasadach: 
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n celem jest działanie na rzecz zmniejszenia i zapobiegania handlowi ludźmi 
poprzez skuteczną współpracę między organizacją pomocową a orga-
nem ścigania;

n organizacja pomocowa zwalcza handel ludźmi, chroni prawa ofiar handlu 
ludźmi i pracuje na rzecz zapewnienia poszanowania godności i dobra osób 
z wybranej grupy docelowej, np. imigrantów, kobiet, dzieci;

n dla obu stron bezpieczeństwo, ochrona i prawa ofiar oraz potencjalnych 
ofiar handlu ludźmi są zawsze najważniejsze;

n porozumienia o współpracy są oparte na obowiązujących międzynarodo-
wych normach oraz wytycznych określonych w Protokole z Palermo oraz 
w Zasadach i Wytycznych na temat handlu ludźmi i praw człowieka, okre-
ślonych przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw 
Praw Człowieka;

n o ile bezpieczeństwo innych ofiar nie jest zagrożone, organizacja pomo-
cowa nie będzie zobowiązana do ujawnienia informacji bez zgody ofiary 
lub w sytuacji, gdy ujawnienie to nie byłoby w jej najlepszym interesie. 

Te pięć podstawowych zasad może zostać włączonych do każdej umowy  
o współpracy z organami ścigania, bez względu na obszar tej współpracy. 
Są one istotne dla umów dotyczących wymiany informacji, współpracy tech-
nicznej i rozwoju, takich jak seminaria, szkolenia organów ścigania lub 
współpraca w zakresie przekazu informacji mediom oraz prowadzenia  
kampanii uświadamiających. 

6.6.4 TREŚĆ POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY

Po wstępnej deklaracji zasad współpracy, porozumienie o współpracy  
powinno szczegółowo określać role, obowiązki oraz metody wdrażania  
tej współpracy. Porozumienie może obejmować szeroki zakres tematów.  
W dokumencie można zawrzeć kilka typowych obszarów współpracy  
z organami ścigania:

n Obszary, w których organizacja pomocowa będzie współpracować z orga-
nami ścigania i związane z tym metody współpracy.

n Zapewnienie współpracy technicznej i rozwoju w zakresie budowania 
kompetencji, takich jak specjalistyczne szkolenia lub dostarczanie urzą-
dzeń technicznych.
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n Wymiana informacji służących zapobieganiu lub ściganiu za handel ludźmi.
n Pomoc przy transporcie ofiar-świadków.
n Dostęp do ofiar oddanych pod opiekę organizacji pomocowej.

umowy o współpracy są szczególnie ważne dla rozpowszechnienia i wymiany 
informacji z organami ścigania. handlarze są niebezpiecznymi przestępcami, 
więc rozpowszechnianie i wymiana poufnych informacji kryminalnych, które 
nie są zarządzane zgodnie z ustaleniami, może prowadzić do poważnych 
konsekwencji dla ludzi i organizacji. Czynniki wpływające na ryzyko z tym 
związane są omówione w punkcie 6.9.6 niniejszego rozdziału. 

Klauzule porozumienia o współpracy w sprawie wymiany informacji powinny 
dążyć do osiągnięcia porozumienia w sprawach:

n ścisłego utajnienia źródła i treści informacji;
n rozpowszechniania wyłącznie autoryzowanych materiałów, chyba że  

w danym przypadku konieczne jest przeprowadzenie ograniczonego 
ujawnienia materiałów celem ratowania ofiar albo zapobiegania handlowi 
potencjalnymi ofiarami;

n ścisłej poufności dotyczącej roli organizacji pomocowej w ujawnianiu  
informacji;

n rozpowszechniania informacji wyłącznie w określonym zakresie;
n nieujawniania źródła lub roli organizacji w postępowaniu karnym bez jej 

zgody;
n prawa ofiar do pozyskania dalszych informacji na temat postępów/ 

działań w ich sprawach. 

Organy ścigania w niektórych krajach nie zgodzą się na takie warunki  
porozumień o współpracy, jeśli będą mogły tego uniknąć. Policje niektórych 
krajów będą niechętne, ponieważ mogą je postrzegać jako zawężanie ich 
uprawnień. Istnieją jednak bardzo istotne powody, by nalegać na takie zapi-
sy w porozumieniach, gdyż występują bardzo realne zagrożenia związa-
ne z upowszechnianiem i wymianą poufnych informacji pomiędzy organiza-
cją pomocową a policją i innymi służbami. Ramy i warunki porozumień  
o współpracy mają na celu ograniczenie tego zagrożenia.

W przypadku problemów ze strony organów ścigania należy przypominać, 
że organizacja nie jest zobowiązana do przekazywania tego typu informacji, 
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ale jest gotowa to robić w ramach wzajemnej współpracy, wsparcia i za 
zgodą ofiar, które są pod jej opieką. Należy podkreślić, że organizacja rozu-
mie znaczenie policji oraz potencjał swojego wkładu w sprawę.

Należy również podkreślić, że najważniejszym obowiązkiem organizacji jest 
dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie ofiar, którymi się zajmuje oraz swoich 
pracowników. Spisane ramy i wbudowane zabezpieczenia w porozumieniu 
służą temu, by organizacja wypełniała ten obowiązek. funkcjonariusze  
organów ścigania powinni zaakceptować ten fakt. Odmowa z ich strony  
powinna być decydującym powodem dla organizacji pomocowej ofiarom do 
niezawierania z nimi umowy.

6.6.5 RYZYKO

Często zdarza się, że funkcjonariusze współpracują z organizacjami udzie-
lającymi pomocy ofiarom handlu ludźmi na zasadzie nieformalnych ustaleń. 
Zazwyczaj takie ustalenia charakteryzują się dwoma elementami: po pierwsze 
zostały opracowane w celu rozszerzenia pomocy humanitarnej dla ofiar; po 
drugie ich metody operacyjne mogą nie być całkiem zgodne z procedurami 
urzędowymi. Przykładem jest sytuacja, kiedy to współczujący i pragmatyczni 
funkcjonariusze policji kierują ofiary handlu ludźmi do organizacji pomoco-
wej, podczas gdy literalna wykładnia i stosowanie prawa wymaga od nich 
ścigania ofiar za nielegalne przekroczenie granicy kraju lub inne sprzeczne 
z prawem działania. 

W związku z tym istnieje ryzyko, że zamiana istniejących „ad hoc” ustaleń  
o współpracy w formalne porozumienie o współpracy zaszkodzi jakości  
i efektywności nieformalnej (ale korzystnej dla ofiar) współpracy między  
organizacjami pomocowymi, a organami ścigania. Nie ma prostej odpowie-
dzi na ten dylemat. Organizacje powinny rozważyć i porównać korzyści  
płynące z potrzeby ochrony organizacji poprzez sformalizowanie współpracy 
ze służbami policyjnymi, ze stratą korzyści wynikających z istniejących  
możliwości nieformalnej pomocy ofiarom. 
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6.7 Współpraca z jednostkami do spraw walki z 
handlem ludźmi

Potrzeba współpracy organizacji pomocowych z organami ścigania zazwy-
czaj ujawnia się w odniesieniu do jednego z następujących obszarów dzia-
łalności:

n Współpracy technicznej albo budowaniu kompetencji, np. seminariów, 
szkoleń specjalistycznych lub przeglądów prawa. 

n Wymiany informacji dotyczących ratowania ofiar, przeprowadzania roz-
mów z ofiarami lub ich przekazania. 

Niezbędne jest określenie i ustalenie sposobu współpracy pomiędzy  
organizacją pomocową a organami ścigania dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa i długotrwałości tej współpracy.

Praktyczne zasady współpracy powinny być określone w porozumieniu  
o współpracy. Zaleca się, aby za współpracę organizacji pomocowej z orga-
nami ścigania odpowiedzialna była jedna osoba „kontaktowa”. Porozumie-
nie o współpracy może wyraźnie zastrzegać, że funkcjonariusze organów 
ścigania mogą skontaktować się z organizacją pomocową wyłącznie za  
pośrednictwem wyznaczonej osoby lub jej zastępcy.

Wyznaczenie osoby do kontaktowania się z funkcjonariuszami organów  
ścigania pozwoli ograniczyć możliwe nieporozumienia, które mogą wyniknąć 
w sytuacji, kiedy to różni członkowie tej organizacji będą podawać sprzeczne 
lub błędne porady, bądź zobowiążą organizację do niewłaściwego sposobu 
działania. Nie starając się zniechęcić personelu do bliskich relacji służbo-
wych z przedstawicielami lokalnych organów ścigania, zaleca się, aby 
wszystkie kontakty operacyjne i techniczne były koordynowane przez wyzna-
czoną osobę, aby zapewnić niezbędną ciągłość i spójność tych kontaktów.

Wyznaczone osoby, zarówno po stronie organizacji pomocowej, jak i orga-
nów ścigania, powinny działać w oparciu o system 24-godzinny. Zwalczanie 
handlu ludźmi jest działalnością trwającą 24 godziny na dobę, a doświad-
czenie pokazuje, że pilne sprawy dotyczące współpracy, a zwłaszcza odnoszą-
ce się do ratowania ofiar lub pomocy pokrzywdzonym, mogą pojawić się  
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o różnych porach dnia i nocy. Mechanizm współpracy pomiędzy organizacją  
pomocową a organami ścigania będzie zatem najbardziej efektywny, jeżeli 
obie strony posiadać będą całodobowe możliwości reagowania.

Zarówno organizacja pomocowa, jak i organy ścigania powinny wyznaczyć 
osobę, z którą można się kontaktować o każdej porze dnia i nocy oraz  
która ma mobilny telefon przeznaczony do tego celu. 

6.8 Współpraca techniczna i budowanie kompetencji

Współpraca z organami ścigania w ramach współpracy technicznej i/lub 
budowania kompetencji zwykle nie wymaga takiego stopnia złożoności oraz 
wrażliwości, jak wymiana informacji i pomoc ofiarom.

Istnieje jednak ryzyko związane ze współpracą z jednostkami organów ści-
gania, których reakcje na handel ludźmi nie są zgodne z międzynarodowy-
mi standardami. Branie udziału w projektach współpracy technicznej lub 
projektach szkoleniowych budujących kompetencje wspólnie z organami 
ścigania, które nie działają zgodnie z międzynarodowymi standardami trak-
towania i ochrony ofiar, może narazić organizację na krytykę.

Z drugiej strony, ograniczona i regularnie monitorowana współpraca z organami 
ścigania niestosującymi się do tych przepisów może dać organizacji możli-
wość wywierania wpływu i zmotywować do zbadania i poprawy poziomu 
zgodności ich działania ze standardami międzynarodowymi. Ograniczona 
współpraca w takich okolicznościach może być ważną i uzasadnioną metodą 
uzyskania lepszego traktowania ofiar, zgodnie z międzynarodowymi  
standardami. 

6.9 Zarządzanie informacjami i ich przekazywanie 

Celem tej sekcji jest rozważenie sposobu, w jaki organizacja pomocowa 
zarządza informacjami, które otrzymuje od ofiar, ich rodzin i bliskich oraz 
czy i w jaki sposób organizacja powinna przekazywać te informacje orga-
nom ścigania.
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PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH PUNKTÓW 

Rola organizacji pomocowej w przechowywaniu, zarządzaniu i przekazywa-
niu informacji dotyczących handlu ludźmi oraz współpraca z organami ści-
gania budzi wątpliwości i dyskusje wśród znawców tematu. Można spotkać 
się z obawą, że organizacje pomocowe staną się agentami policji, w wyniku 
czego zostanie naruszona bezstronność tych organizacji. Ponadto, zrozu-
miałe zaniepokojenie budzą dodatkowe obowiązki i kompetencje wymagane 
od zajmującego się tą kwestią personelu. 

Niektóre zagadnienia, które organizacje mogą wziąć pod uwagę podczas 
wypracowywania własnego stanowiska i polityki w zakresie przekazywania 
organom ścigania informacji na temat handlu ludźmi, są następujące:

n Ochrona, bezpieczeństwo i poszanowanie praw człowieka obecnych lub 
potencjalnych ofiar handlu ludźmi, jako kluczowe zasady, których zawsze 
należy przestrzegać.

n Współpraca z organami ścigania może pomóc organizacji w ochronie 
praw ofiar handlu ludźmi, jak i ograniczyć, a ostatecznie nawet skutecznie 
zapobiegać handlowi ludźmi.

n Podstawowym prawem człowieka ofiary jest dostęp do mechanizmów 
wymiaru sprawiedliwości i zadośćuczynienia. Nawet, gdy ofiara nie jest  
w stanie zeznawać przeciwko tym, którzy ją wykorzystali, ze strachu lub 
z innych powodów, powinna mieć ona możliwość przekazania policji  
informacji na temat handlarzy, sposobu ich działania oraz innych ofiar 
handlu ludźmi. Doświadczenie pokazuje, że ofiary mogą chcieć skorzy-
stać z możliwości przekazania informacji policji, traktując to jako swój 
sposób na wymierzenie sprawiedliwości handlarzom, ale bez ryzyka 
związanego z zeznawaniem w sądzie. Organizacje powinny starać się  
zapewnić doradztwo prawne w zakresie możliwości oferowanych wszyst-
kim ofiarom handlu ludźmi w ramach postepowania karnego jako część 
pakietu pomocowego i ochrony praw ofiar.

n Personel nie powinien starać się namawiać ofiar, by przekazywały informacje 
policji. ustanowiona polityka organizacji powinna określać okoliczności, 
w których ofiara (po poinformowaniu jej o jej prawach i dostępnych  
możliwościach) zdecyduje się złożyć zeznania organom ścigania.
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6.9.1 DANE WYKORZYSTYWANE DO WALKI Z HANDLEM LUDŹMI – 
DEFINICJE I ŹRÓDŁA 

Pod pojęciem „dane wykorzystywane do walki z handlem ludźmi” kryje się 
informacja o przestępstwie handlu ludźmi. W terminologii organów ściga-
nia kryminalne dane wykorzystywane do walki z  handlem ludźmi zawierają 
wyniki analizy różnych źródeł i typów informacji na temat handlarzy ludźmi, 
ofiar handlu ludźmi oraz szlaków i sposobu działania przestępców.

Organizacje pomocowe czerpią informacje na temat handlu ludźmi  
z wielu źródeł:

n źródła otwarte – między innymi: wiadomości w mediach, kontakty  
z dziennikarzami, badania naukowe;

n inne placówki tej samej organizacji;
n organy ścigania - policja, urząd imigracyjny, straż graniczna;
n partnerskie organizacje pozarządowe i międzyrządowe;
n ofiary handlu ludźmi, członkowie ich rodzin oraz inne bliskie im osoby. 

6.9.2 RODZAJE DANYCH I ICH ZASTOSOWANIA

Dane wykorzystywanych do walki z handlem ludźmi można podzielić na 
dwie kategorie:

n Dane tematyczne – forma informacji uniemożliwiająca zidentyfikowanie 
konkretnej osoby lub faktycznych wydarzeń; są to informacje takie jak: 
obecne tendencje w handlu ludźmi, aspekty polityczne, społeczno-eko-
nomiczne lub kulturowe handlu ludźmi, które mogą przyczynić się do  
werbowania ofiar, poziom zapotrzebowania na nie lub inne czynniki  
mogące mieć wpływ na tę działalność i sposoby jej wykonywania. 

n Dane szczegółowe – forma informacji, która umożliwia zidentyfikowanie 
konkretnej osoby lub zdarzenia, tzn. zawiera szczegóły dotyczące kon-
kretnych przestępstw, daty, miejsca, dokumenty lub szczegółowe dane 
osobowe, takie jak nazwiska, wiek, opis fizyczny lub adres, pozwalający 
na identyfikację ofiar handlu ludźmi lub handlarzy.
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Dane tematyczne i szczegółowe można podzielić dalej na: 

n Metody rekrutacji – identyfikacja potencjalnych podatnych osób, użycie 
siły lub reklamy wprowadzającej w błąd albo własnej sieci kontaktów  
wykorzystywanych do werbunku, metody podróży i pozyskiwania doku-
mentów tożsamości oraz wiz wjazdowych i wyjazdowych. 

n Szlaki – punkty wyjazdu, jawna lub ukryta podróż, metody transportu, 
identyfikacja faz tranzytu, wyszczególnione i preferowane przejścia  
graniczne oraz rola korupcji w ułatwieniu transportu ofiar.

n Metody odbioru – miejsce przyjazdu, metody odbioru, przejęcie doku-
mentów, lokalizacja kryjówek.

n Wykorzystanie i nadużycia – forma i miejsce wykorzystania, skala zy-
sków, sposoby wykorzystywania, stosowanie przymusu, metod kontroli 
oraz seksualnego, fizycznego i psychicznego nadużycia.

Organizacje pomocowe oraz organy ścigania mogą gromadzić i wymieniać 
ze sobą informacje dotyczące zwalczania handlu ludźmi celem:

n identyfikacji i lokalizacji ofiar, co umożliwia ratowanie ich z rąk handlarzy;
n zgłoszenia i skierowania ofiar w miejsce, gdzie otrzymają pomoc;
n identyfikacji i lokalizacji handlarzy ludźmi, co ułatwia prowadzenie  

dochodzenia;
n opracowania strategii i taktyki;
n podziału środków;
n trafności, zakresu i kierunku działań prewencyjnych i uświadamiających, 

kierowanych do opinii publicznej, takich jak kampanie pobudzania świa-
domości publicznej;

n prowadzenia badań i analiz na temat handlu ludźmi.
 

6.9.3 DWUSTRONNY PROCES WYMIANY INFORMACJI

Należy pamiętać, że wymiana informacji z organami ścigania nie powinna być 
procesem jednokierunkowym. Powinna być przeprowadzona w formie wymia-
ny między partnerami, którzy mają wspólny cel, jakim jest zmniejszenie i 
ostatecznie zwalczenie handlu ludźmi.

Podobnie jak policja, organizacje pomocowe odgrywają zasadniczą rolę  
w zapobieganiu handlowi ludźmi i pomaganiu jego ofiarom. To dlatego policja 
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coraz częściej dąży do współpracy z organizacjami pomocowymi. Chociaż 
organizacje te są często partnerem posiadającym najbardziej pożądane  
informacje (ponieważ ofiary rozmawiają z pracownikami organizacji pomo-
cowej, a nie z policją, której nie zawsze ufają), ta współpraca powinna  
przebiegać zawsze w formie wymiany: w zamian za informacje organizacji 
policja zapewnia informacje pochodzące z jej źródeł, które mogą być  
pomocne w ukierunkowaniu i przygotowaniu kampanii prewencyjnych,  
badań, analiz i działań strategicznych.

Ważne jest także, aby ofiary były informowane o rozwoju sytuacji, która  
wynika z informacji przez nie dostarczonych. Powinny być powiadamiane  
o aresztowaniach i wyrokach skazujących dla osób, zaangażowanych w ich 
sprawę, a szczególnie należy je informować, jeśli osoby przesłuchiwane lub 
zatrzymane zostały później uwolnione, tak aby można było podjąć kroki  
stosowne w celu ochrony ofiar przed tymi osobami. 

6.9.4 OBOWIĄZEK UJAWNIENIA DANYCH DOTYCZĄCYCH OFIAR LUB 
POTENCJALNYCH OFIAR

W trakcie udzielania pomocy może okazać się, że ofiara, członek jej rodziny 
albo przyjaciel mogą mieć informacje na temat innych ofiar, które pozostają 
pod kontrolą handlarzy i są przez nich wykorzystywane, bądź informacje 
dotyczące potencjalnych ofiar, które mają stać się przedmiotem handlu. Ta 
możliwość stwarza poważny dylemat dla organizacji pomocowej, ponieważ 
w wielu wypadkach informacje te wyszły na jaw w trakcie rozmowy z ofiarą. 
Dylemat organizacji dotyczy tego, czy należy złamać obietnicę zachowania 
poufności i przekazać informacje dotyczące innych lub potencjalnych ofiar 
organom ścigania. Jest to kwestia drażliwa dla wszystkich stron, ale rów-
nież jedno z tych zagadnień, wobec których organizacje powinny mieć jasno 
zdefiniowaną politykę.

Zaleca się, aby organizacja opracowała politykę ograniczonego ujawniania 
organom ścigania informacji dotyczących innych ofiar, które nadal pozostają 
pod kontrolą handlarzy lub potencjalnych ofiar, mających stać się przedmiotem 
handlu, by umożliwić tym organom ratowanie ofiar handlu ludźmi, albo po-
móc w uniemożliwieniu handlarzom pozyskania kolejnej ofiary. W wielu 
przypadkach informacje te zostały przekazane organizacji podczas poufnej 
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rozmowy, jednakże polityka powinna być jasna – można ujawnić tylko tyle  
z tej informacji, aby umożliwić policji podjęcie działań. W niektórych systemach 
prawnych istnieje obowiązek ujawnienia takich informacji w podobnych 
okolicznościach.

Przy opracowywaniu zasad swojej polityki, organizacje powinny być przygo-
towane do robienia wyjątków w przypadku, gdy istnieje wątpliwość, czy 
ujawnienie tych informacji mogłoby zaszkodzić innej osobie/ofierze, jej  
rodzinie lub znajomym, bądź personelowi organizacji. W przypadku, gdy  
lokalne metody zwalczania handlu ludźmi ocenia się jako niedostateczne 
lub nieprofesjonalne, organizacja może ustalić, że ograniczone ujawnienie 
informacji może być zagrożeniem dla ofiary lub źródła informacji. W takich 
okolicznościach organizacje mogą rozważyć alternatywne drogi przekazania 
tych informacji.

aby być uczciwym, osoba prowadząca wywiad powinna poinformować  
swojego rozmówcę (obojętnie czy jest to ofiara, członek rodziny, partner  
lub przyjaciel) przed rozpoczęciem każdej rozmowy, że w przypadku, gdy 
ujawni on informacje dotyczące innych ofiar handlu ludźmi, które pozostają 
pod kontrolą handlarzy lub dotyczące innych potencjalnych ofiar, które 
mają być zwerbowane przez handlarza, organizacja zastrzega sobie prawo 
do ograniczonego przekazania danych, aby umożliwić policji przeprowadze-
nie akcji ratunkowej lub uchronić potencjalne ofiary przed handlem ludźmi.

Istnieje ryzyko, że rozmówca może odmówić udzielenia informacji gdy  
dowie się o tej możliwości, jednak takie postępowanie jest uczciwe wobec 
obu stron. Organizacja może nie akceptować sytuacji, w której zachowuje 
milczenie w kontekście otrzymanych informacji, które mogłyby zostać wyko-
rzystane do ratowania ofiar. Rozmówcy z kolei nie powinno się zadawać 
pytań bez uświadomienia go co do polityki organizacji w tej kwestii.

6.9.5 DONIESIENIA SKŁADANE BEZOŚREDNIO PRZEZ OFIARY

Jak stwierdzono na początku tego podrozdziału, w ramach doradztwa praw-
nego i dostarczania ofiarom informacji na temat praw oraz możliwości ofe-
rowanych w postępowaniu karnym, powinny one także otrzymać poradę nt. 
możliwości złożenia doniesienia na policję. Gdy ofiara oznajmia, że chce 
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spotkać się z oficerem śledczym w celu przekazania informacji, organizacja 
pomagająca jej musi być w stanie jej doradzić, czy jest to odpowiednie dzia-
łanie, a będzie to zależało od oceny zdolności, profesjonalizmu i bezpie-
czeństwa danej jednostki policji.

Ocena ta będzie zależeć od tego, czy jednostka policji jest w stanie prawi-
dłowo zarządzać informacjami i czy tożsamość ofiary zostanie utrzymana  
w tajemnicy na wszystkich etapach, włączając w to postępowanie karne, 
wszczęte na skutek złożenia doniesienia. Są to kwestie, które doradca 
prawny powinien poruszyć podczas rozmowy z ofiarą. (Więcej szczegółów 
odnośnie doradztwa prawnego można znaleźć w sekcji 6.5.4.)

Jeżeli uzna się, iż policja jest w stanie działać w sposób profesjonalny  
i zachować poufność, następny krok będzie prosty. Organizacja pomocowa 
powinna zorganizować spotkanie z członkiem policyjnej jednostki ds. zwal-
czania handlu ludźmi lub innym odpowiednim wydziałem, by ofiara mogła 
złożyć doniesienie. Najlepiej gdyby funkcjonariusz był znany organizacji,  
a spotkanie odbyło się w bezpiecznym, neutralnym miejscu. Spotkanie nie 
powinno mieć miejsca w schronisku ze względów bezpieczeństwa opisa-
nych w rozdziale 1.

Ofiara powinna być wcześniej zapytana, czy chce, by na spotkaniu był obecny 
doradca prawny. Jeśli nie, to organizacja nie musi podejmować żadnych 
dodatkowych kroków. Jeżeli ofiara poprosi o obecność doradcy prawnego, 
należy doradzić mu uczestnictwo, lecz nie powinien on brać czynnego 
udziału w spotkaniu, a tylko obserwaować i upewnianić się, że ofiara jest 
traktowana zgodnie z prawem. Treść rozmów powinna być utajniona i pozo-
stać między ofiarą a przesłuchującym ją policjantem.

Bardziej skomplikowane są przypadki, kiedy ocena zdolności i uczciwości 
organów ścigania w zwalczaniu handlu ludźmi przeszkadza organizacji  
w doradzaniu ofierze nt. współpracy i złożenia doniesień. Na przykład, gdy 
wiadomo, że poprzednim razem policja dopuściła do powstania przecieku 
informacji dotyczących tożsamości ofiary do mediów. Byłby to odpowiedni 
powód, by poinformować ofiarę o tym fakcie i o ryzyku związanym z rozmo-
wą z policją w takich okolicznościach.

W takich przypadkach ofiary powinny być poinformowane o potencjalnym 
ryzyku. Jeśli ofiara, przy pełnej znajomości wszystkich faktów, nadal pragnie 
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skorzystać z tej opcji, organizacja nie powinna jej tego utrudniać, ale postarać 
się dostarczyć informacji potrzebnych do nawiązania kontaktu z właściwą 
komendą policji lub jednostką ds. walki handlem ludźmi. Doradca prawny 
może być obecny w trakcie przesłuchania, jeżeli ofiara chce mieć pewność, 
że odbywa się ono zgodnie z prawem. 

6.9.6 OCENA RYZYKA UJAWNIENIA KONKRETNYCH INFORMACJI 
ŚLEDCZYCH

Poziom ryzyka związany z przekazywaniem informacji śledczychmusi być 
znany, jeżeli organy ścigania mają ocenić znaczenie tych informacji i odpo-
wiedzieć na nie w efektywny sposób. Realne zagrożenie może wystąpić, gdy 
ofiary lub inni przesłuchiwani ujawnią informacje należące do trzech nastę-
pujących kategorii:

n wrażliwe informacje dotyczące historii sprawy;
n dane osobowe;
n inne dane dotyczące przestępstwa, innych ofiar i handlarzy, które mogą 

być znane jedynie tej ofierze lub innym przesłuchanym. 

Poniżej wskazano, w jaki sposób i dlaczego rozpowszechnianie konkret-
nych informacji wywiadowczych może zwiększyć ryzyko. 

Wrażliwe informacje dotyczące historii sprawy

Posiadanie i przekazywanie informacji dotyczących handlu ludźmi jest  
niebezpieczne i problematyczne samo w sobie. Kiedy ofiara jest gotowa 
podzielić się swoją historią, istnieje ryzyko, że będzie ona zawierać dane, 
które mogą zdradzić handlarzom, że to właśnie ta osoba współpracowała  
z władzami, niezależnie od tego, czy ujawniono jej dane osobowe. Na przykład 
jeśli ofiara dostarcza pełnych informacji o sfałszowanych dokumentach  
używanych w podróży, datach i trasach planowych podróży oraz czasie  
i miejscu, w którym była wykorzystana, handlarz może zidentyfikować źródło 
tych danych. Wiele ofiar jest świadomych tego ryzyka, dlatego - jeśli zgodzą 
się one dostarczyć informacje - będą uważać niektóre fakty za bardziej 
wrażliwe niż inne. Jeśli o to poproszą, można im pozwolić określić, które 
dane mogą zostać ujawnione, a które nie. Inne ofiary mogą nie być świadome 
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ryzyka związanego z informacjami, które ujawniły. Organizacja pomocowa 
powinna zwrócić im na to uwagę, aby móc wspólnie ocenić ryzyko.

Dane osobowe

Jest mało prawdopodobne, że ofiara poprosi, by jej dane osobowe zostały 
przekazane organom ścigania i nie zaleca się, aby organizacja pomocowa 
namawiała ją do tego. Jednakże może zaistnieć sytuacja, kiedy ofiary  
zechcą, aby ich dane zostały przekazane policji, ponieważ mogą chcieć 
współpracować z nią w przyszłości. W takich przypadkach organizacja  
pomocowa powinna omówić z ofiarą potencjalne ryzyko związane z ujaw-
nieniem danych osobowych, upewnić się, że ofiara jest w pełni świadoma 
okoliczności i została poinformowana, że ujawnienie danych osobowych 
zwiększa ryzyko. 

Informacje znane tylko ofierze i innym przesłuchiwanym

Trzecia kategoria zagrożenia występuje, gdy na przykład ofiary lub inni prze-
słuchiwani dostarczą szczegółowego opisu handlarzy, ujawniając tym samym 
ich znaki szczególne, takie jak blizny, znamiona lub tatuaże, albo informa-
cje o ich prywatnych numerach telefonów, dane bankowe, które są znane 
tylko ofiarom bądź przesłuchanym. handlarz będzie wówczas wiedział, że 
oprócz niego tylko ta ofiara lub ten przesłuchiwany znał takie szczegóły.

Jeśli organizacja pomocowa ujawnia takie informacje policji, która w opar-
ciu o nie podejmuje działania przeciwko handlarzom, może tym samym zwró-
cić uwagę przestępców na źródło informacji oraz na fakt, że działania policji 
były możliwe tylko dlatego, że ofiary lub przesłuchiwani ujawnili informacje 
organizacji pomocowej, która następnie przekazała je policji. 

Inne czynniki wpływające na ocenę ryzyka 

Inne kwestie, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie ryzyka towarzyszącego 
przekazywaniu informacji organom ścigania, są przedstawione poniżej: 

n Na podstawie dotychczas zebranych informacji – jak niebezpieczny jest 
dany handlarz ludźmi? Ocena niebezpieczeństwa powinna uwzględniać 
szereg czynników, z których część może być wspomniana przez pokrzywdzo-
nego w trakcie rozmowy, takich jak:
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– stopień przemocy stosowany przez handlarzy;
– wielkość i liczebność organizacji przestępczej;
– posiadanie broni;
– przejawy represji wobec innych;
– groźby pod adresem rozmówcy (jeśli ucieknie i opowie o swoich do-

świadczeniach);
– wszelkie inne informacje, które mogą pomóc w dokonaniu oceny.

n Organizacja powinna przeanalizować treść rozmowy z ofiarą, wziąć pod 
uwagę wszystkie informacje, a następnie zapytać, czy: 
– Oprócz rozmówcy i handlarza, ktoś inny znał te fakty? Organizacja nigdy 

nie powinna zapominać, odpowiedź może być udzielona jedynie na 
podstawie dostępnych informacji; tak samo nie powinno się zapomi-
nać, że zarządzanie nawet małymi sieciami handlu ludźmi będzie 
prawdopodobnie angażować wielu handlarzy, wiele ofiar i różnych  
innych pośredników, takich jak kierowcy, skorumpowani urzędnicy, 
fałszerze dokumentów itp. W rezultacie wiele faktów będzie również 
znanych innym osobom, a nie tylko rozmówcom. 

– Czy informacje są szczególnie wrażliwe? Szybko się okaże, że pewne 
fakty są bardziej wrażliwe niż inne. Dane takie, jak nazwiska pojawia-
jące się w fałszywych dokumentach podróżnych lub osobiste znaki 
szczególne, to oczywiste przykłady, ale mogą istnieć inne. 

Ze względu na duże realne zagrożenie, organizacja powinna ocenić posiadane 
informacje razem z ofiarą, zanim zostaną one przekazane policji. Należy 
pamiętać, że po ujawnieniu wrażliwych informacji organom ścigania, ani 
organizacja, ani ofiara nie będą już w stanie ich kontrolować lub wpływać 
na sposób, w jaki ograny ścigania je wykorzystują. Dlatego nie należy  
przekazywać informacji policji w przypadkach, gdy wrażliwość informacji lub 
potencjalne niebezpieczeństwo ze strony handlarza/y, lub oba, stanowiłyby 
realne i wysokie ryzyko dla ofiary, rozmówcy, rodziny, pracowników organiza-
cji pomocowych lub innych osób. Dotyczy to nawet przypadków, kiedy ofiary lub 
rozmówcy udzielili organom ścigania pisemnego upoważnienia, zezwalają-
cego na przekazywanie takich informacji.

Należy również pamiętać, że najlepiej jest posiadać pisemną gwarancję  
organów ścigania co do poufności i nieujawniania źródeł informacji. (Więcej 
informacji o zalecanej formie porozumień o współpracy można znaleźć  
w sekcji 6.6 powyżej).
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6.9.7 POUFNOŚĆ PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI

Zaleca się, aby żadne wrażliwe informacje nie były wymieniane z organami 
ścigania, poza informacjami wymienianymi na podstawie pisemnej umowy, 
zobowiązującej organy ścigania do zachowania i korzystania z informacji  
w sposób ściśle poufny, nie ujawniając osobom trzecim tożsamości źródła, 
ani roli organizacji pomocowej w tej sprawie, bez uprzedniego poinformo-
wania o tym oraz za pisemną zgodą źródła i organizacji pomocowej.

Wykorzystanie informacji przez policję nie jest ograniczone gwarancją  
zachowania tajemnicy, ale ustaleniami porozumienia o współpracy zawar-
tego między policją a organizacją. W powyższej umowie powinno wykluczyć 
się ujawnienie źródła informacji lub roli organizacji w jej dostarczeniu. 

Trzy główne powody uzasadniają wymóg zachowania tajemnicy: 

n ofiary oraz osoby im bliskie nie udzielą informacji, o ile nie będą chronione 
przez taką klauzulę;

n organizacja pomocowa musi mieć taką gwarancję w ramach troski o dobro 
źródła informacji i swój personel;

n jeśli policja wszczyna postępowanie karne na skutek informacji uzyska-
nej od organizacji pomocowej, poufność źródła i rola organizacji może 
stać się ważną kwestią podczas procesu. 

Pierwszy powód nie wymaga dalszego wyjaśnienia poza tym, że gdy wzrasta 
wskaźnik interwencji podjętych przeciwko handlarzom na podstawie infor-
macji dostarczonych przez ofiary, które były przekazywane policji za pośred-
nictwem organizacji pomocowej, to również wzrasta ryzyko odwetu wobec 
źródeł i/lub personelu organizacji pomocowej. 

Ryzyko dla organizacji pomocowej

W przypadku drugiego powodu, jeśli chodzi o personel organizacji pomoco-
wej, trzeba rozpatrzyć kolejną okoliczność. ujawnienie informacji o roli od-
grywanej przez pracowników organizacji jest tym bardziej niebezpieczne, że 
może spowodować, iż jej personel będzie musiał składać zeznania w procesie 
karnym przeciwko handlarzom. To z kolei może wywołać złożone problemy 
związane ze statusem prawnym organizacji i jej pracowników lub jej immu-
nitetu, w przypadku organizacji posiadających status dyplomatyczny.
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Taka sytuacja może powstać w związku z informacjami przekazanymi orga-
nizacji przez ofiary, które organizacja przekazała dalej za ich zgodą policji,  
i na podstawie których sprawcy przestępstwa zostali zatrzymani i postawieni 
w stan oskarżenia. Policja może zwrócić się do pracowników organizacji  
z żądaniem potwierdzenia skargi, złożonej przez źródła osobowe materiałów 
śledczych, jako że taki dowód oskarżenia może mieć zasadnicze znaczenie 
w procesie karnym. To żądanie może zrodzić zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa fizycznego pracowników organizacji oraz rodzi pytania odnośnie jurys-
dykcji i ochrony pracowników przed zeznawaniem w sądzie, co wymaga 
starannej oceny i konsultacji. W takich sytuacjach organizacje powinny 
skonsultować się ze swoim prawnikiem przed podjęciem jakichkolwiek 
działań. 

Ryzyko ujawnienia informacji w trakcie postępowania sądowego

Trzeci punkt dotyczący ryzyka ujawnienia informacji w postępowaniu sądowym 
wynika z coraz powszechniejszej taktyki stosowanej przez adwokatów han-
dlarzy ludźmi wobec sędziego prowadzącego sprawę. Chodzi tutaj o ich 
wniosek o ujawnienie oryginalnego źródła i o dokładną zawartość informacji 
dowodowych. Problem ten jest złożony, ponieważ stanowi większe zagrożenie 
i można się spodziewać, że będzie się pojawiał coraz częściej, kiedy prze-
pływ informacji umożliwi policji wszczynanie większej liczby postępowań. 

To roszczenie ze strony obrony handlarzy ludźmi często jest uzasadniane 
twierdzeniem, że pozwany padł ofiarą spisku, i że inaczej niż przez potwier-
dzenie lub odrzucenie domniemanego przestępstwa poprzez ujawnienie 
źródła informacji nie można zapewnić mu sprawiedliwego procesu. Taka 
taktyka może być skuteczna i skłonić sędziego do ujawnienia źródła, a poli-
cja będzie musiała spełnić to żądanie, aby nie stracić efektów dochodzenia. 
W związku z tym organizacja i źródło informacji mogą być zagrożone,  
a nazwisko ofiary ujawnione. Ofiara i organizacja mogą być zobowiązane do 
złożenia zeznań, a w razie ich odmowy będą narażone na sankcje karne, 
zależnie od prawa obowiązującego w danym kraju. 

W takiej sytuacji istotne jest, aby upewnić się, że policja i prokuratura  
wiedzą, że nie zostały upoważnione do ujawnienia źródła informacji lub roli 
organizacji bez uprzedniej konsultacji z organizacją, co poświadczyły  
w porozumieniu o współpracy. Jeśli policja zwróci się do organizacji w tej 
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kwestii, organizacja powinna skonsultować się ze źródłem informacji,  
ponieważ obie strony muszą być gotowe na podjęcie ryzyka związanego  
z ujawnieniem źródła. Należy zauważyć jednak, że nawet jeśli policja będzie 
postępować zgodnie z warunkami porozumienia o współpracy i skonsultuje 
się z organizacją z wyprzedzeniem, to sąd nadal może wymagać od niej 
ujawnienia źródła.

Organizacja, choć może nie chcieć być postrzegana jako niepotrzebnie utrud-
niająca pracę wymiarowi sprawiedliwości, ma prawo do przykładania więk-
szej wagi do szacowanego ryzyka wynikającego z ujawnienia danych rodziny 
i innych osób bliskich dla ofiary lub rozmówcy udzielającego informacji, jak 
i dla personelu organizacji pomocowej. Jeśli wiadomo, że oskarżeni mają moż-
liwość zastosowania represji, to bezpieczeństwo jest priorytetem i należy 
odmówić zgody na ujawnienie informacji, nawet jeśli stawia to organizację 
w trudnej sytuacji wobec partnerskich agencji rządowych. Jeżeli odmowa 
nie jest dopuszczalna prawnie, to organizacja pomocowa powinna była 
wziąć to pod uwagę przed wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie in-
formacji pozyskanych od ofiar lub z innych źródeł. 

6.9.8 MONITORING I OCENA 

ustalenia dotyczące wymiany informacji powinny być monitorowane i analizo-
wane na bieżąco. Kluczowe znaczenie będzie miało zapewnienie ich zgodności 
z porozumieniem o współpracy, lecz należy zwrócić uwagę, czy ta wymiana 
naprawdę funkcjonuje w obu kierunkach, czy też tylko organizacja przeka-
zuje pozyskane od ofiary informacje oraz czy przekazywanie tych informacji 
odbywa się zgodnie z normami tej organizacji. 

Ponadto, powinno się monitorować sytuację w celu sprawdzenia, czy orga-
nizacja przekazuje i otrzymuje właściwe oraz istotne informacje zwrotne, 
jeśli chodzi o rozwój spraw wynikających z wymiany informacji. funkcjona-
riusze policji notorycznie nie udzielają informacji zwrotnych, co ma negatywny 
wpływ na informatorów, którzy – z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących 
bezpieczeństwa i poufności – mają prawo być informowani o tym, jak rozwija 
się sytuacja w wyniku ich współpracy.

Jeśli stwierdzi się poważniejsze uchybienia w wykonywaniu porozumienia, 
organizacja powinna omówić sytuację ze współsygnatariuszem.
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ZaŁĄCZNIK I

Zasady etyczne dotyczące opieki i prowadzenia 
rozmów z ofiarami handlu ludźmi1

Obowiązki i umiejętności

Poniżej opisano zasady odpowiedzialności zawodowej, których należy przestrzegać 
podczas pracy z ofiarami handlu ludźmi. W przypadku nowo zatrudnionych lub mniej 
doświadczonych pracowników nauczenie się, jak przestrzegać zaprezentowanych 
poniżej zasad, może zająć trochę czasu i wysiłku. Zdobycie umiejętności wypełniania 
tych obowiązków wymaga chęci nauczenia się komunikowania z osobami o szcze-
gólnych potrzebach, ich słuchania i wrażliwego stosunku do tych osób.

Wypełnianie obowiązków wobec ofiar handlu ludźmi powinno być umiejętne i empa-
tyczne, tak aby wspierać u ofiar odzyskiwanie własnej siły i nabywanie odporności. 
Spotkania z osobami udzielającymi wsparcia ofiarom są dla nich krokami na drodze 
powrotu do zdrowia. Spotkania te mogą też pomóc w budowaniu zaufania ofiary 
wobec innych, podniesieniu samooceny oraz pielęgnowaniu nadziei na przyszłość. 
Należy równocześnie pamiętać, że negatywne doświadczenia wynoszone z takich 
spotkań mogą wywoływać u ofiar wstyd i uczucie napiętnowania. Mogą też sprawić, 
że ofiary będą czuły się pozbawione własnej siły, a wzmocni się ich poczucie bezna-
dziejności. Dlatego rutynowe albo bezosobowe traktowanie ofiar albo zwracanie 
się do nich szkodzi zarówno celom rozmowy, jak i samym ofiarom. 

We wszystkich konkretnych przypadkach zasady te powinny być dostosowane do 
rzeczywistego wymiaru presji, przeszkód, powikłań, a także możliwości dostępnych 
dla danego przypadku. Zasady zawierają wytyczne na temat etycznego traktowania 
ofiar handlu ludźmi, ale działanie moralne i etyczne oznacza po prostu działanie  
w najlepszym interesie każdej ofiary, w jej konkretnej sytuacji. Podstawowe zasady 
brzmią następująco:

 1. Nie szkodzić.
 2. Zapewnić bezpieczeństwo i komfort.
 3. Zapewnić prywatność.
 4.  Zapewnić poufność.

1 Powyższy załącznik został przygotowany w oparciu o: C. Zimmerman, C. Watts,  
WHO ethical and safety recommendations for interviewing trafficked women, london 
School of hygiene&Tropical Medicine and World health Organization, london 2003.
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 5.  Przekazywać informacje.
 6.  Poprosić o świadomą zgodę.
 7.  Zadawać pytania w sposób rozsądny i wrażliwy.
 8.  Słuchać uważnie.
 9.  Zwracać uwagę na sygnały, czy rozmówca nie potrzebuje przerwy.
 10. Rozważyć swoje potencjalne uprzedzenia wobec ofiary.
 11.  Wierzyć, nie osądzać.
 12.  Zachować profesjonalizm, traktując rozmówcę z szacunkiem i współczuciem.
 13.  upewnić się, że ofiary handlu ludźmi czują kontrolę nad własnym ciałem  

i zachowaniem.
 14.  Zapewniać ofiary handlu ludźmi o braku ich winy.
 15.  Poinformować ofiary handlu ludźmi o prawach do medycznej ekspertyzy sądowej 

i jej wyników.
 16.  Poinformować ofiary handlu ludźmi o prawie do otrzymania wszystkich kopii 

dokumentacji medycznej.
 17.  Przypomnieć ofiarom handlu ludźmi o ich mocnych stronach.
 18.  Zapewnić tłumacza.

W przypadku dzieci (do lat 18) i osób, które wymagają szczególnej pomocy (np. 
osób niepełnosprawnych umysłowo, osób z zaburzeniami psychicznymi), zasady 
opisane poniżej muszą być rozpatrywane w połączeniu z innymi odpowiednimi 
procedurami (np. w przypadku małoletnich bez opieki – pracy z wyznaczonym 
kuratorem lub opiekunem prawnym).  

Informujemy, że gdziekolwiek w poniższym tekście znajduje się termin „ofiara 
handlu ludżmi” w przypadku, gdy jest nią małoletni bez opieki lub osoba dorosła 
nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, rozumie się ją jako 
„ofiarę handlu ludźmi lub jej opiekuna”.

1. NIE SZKODZIĆ

Ta zasada ma podstawowe znaczenie ze względu na ogromne zagrożenie związane  
z handlem ludźmi, słabą kondycję wielu ofiar, a także możliwość zwiększenia urazu. 
Jeśli istnieją jakiekolwiek powody, by sądzić, że przeprowadzenie wywiadu, badania 
lub zabiegu spowoduje, że ofiary znajdą się w gorszej sytuacji niż wcześniej, nie 
powinno się tego robić. Osoby pracujące z ofiarami handlu ludźmi odpowiadają 
etycznie za przemyślane i dokładne oceny potencjalnych szkód, które mogą wynik-
nąć z planowanych przez nie wobec ofiar działań. Każdego człowieka i każdą sytu-
ację należy traktować tak, jakby istniało potencjalne zagrożenie dla niego/niej, aż 
do uzyskania dowodów wskazujących, że jest przeciwnie. 
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2. ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT

Zanim zacznie się rozmawiać z ofiarą, należy się upewnić, że czuje się ona bezpiecznie. 
Żaden rzeczowy dialog nie może zaistnieć, jeśli człowiek czuje się nieswojo. Nawet 
jeśli ryzyko związane z bezpieczeństwem osoby zostało przeanalizowane w innym 
czasie, przy okazji innych czynności, pomagające ofiarom osoby muszą zapytać, czy 
ich rozmówca czuje się bezpiecznie i czy można coś zrobić, aby poczuł się jeszcze 
bardziej komfortowo. 

Jednocześnie należy obowiązkowo zapytać wszystkie ofiary handlu ludźmi o to, czy 
potrzebują opieki medycznej (nie może być to tylko pytanie: „Czy dobrze się  
czujesz?”). Nie powinno się przeprowadzać rozmowy, prowadzić czynności lub na 
nie oczekiwać, gdy ofiara czuje ból, dyskomfort lub pilnie potrzebuje opieki lekar-
skiej. Skupiając się na swoich zadaniach (np. na gromadzeniu informacji), osoby 
udzielające pomocy nie mogą zapominać, że ofiary handlu ludźmi odniosły uraz  
fizyczny i psychiczny, który często prowadzi do trwałych problemów zdrowotnych. 
Jego fizyczne i psychiczne objawy stają się szczególnie dotkliwe, gdy ofiara jest pod 
presją, np. podczas rozmowy w celu ustalenia czy osoba jest ofiarą handlu ludźmi 
albo przy pierwszym kontakcie z organizacją pomocową. Osoby udzielające wspar-
cia powinny zawsze pamiętać o następujących pytaniach: 

n Jak się w tej chwili czujesz?
n Czy odczuwasz teraz ból lub dyskomfort, albo dolegliwości zdrowotne, czy chcia-

ł/a/byś skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką? (Dla lekarza: czy masz 
dolegliwości, o których powinienem wiedzieć, zanim zaczniemy rozmowę?)

n Czy masz jakieś powody, aby sądzić, że udział w tym spotkaniu (lub zabiegu czy 
procedurze) spowoduje problemy, albo sprawi, że poczujesz się źle?

Mniej pilne problemy zdrowotne mają również znaczenie. Na przykład bóle głowy są 
bardzo częste wśród ofiar handlu ludźmi i konieczna może się okazać konsultacja  
z lekarzem, aby osoba mogła bez bólu uczestniczyć w spotkaniu. Podanie bezpiecz-
nych środków przeciwbólowych lub innych leków jest często w stanie zlikwidować 
lub wyraźnie zmniejszyć ten dyskomfort. 

Po tych pytaniach konieczne jest określenie wszelkich innych pilnych potrzeb oraz 
pozostałych problemów związanych ze zdrowiem, gdyż samopoczucie ofiary jest 
bardzo istotne. Może przybrać to formę zaproponowania rozmówcy szklanki wody 
lub herbaty, umożliwienie skorzystania z toalety lub zaoferowanie wygodnego krzesła. 
Podczas przeprowadzania rozmowy ważne jest też miejsce, w którym będzie siedzieć 
ofiara. Trzeba mieć pewność, że osoba przeprowadzająca rozmowę nie stoi nad 
rozmówcą lub nie siedzi za biurkiem (tzn. jest w autorytatywnej, odległej pozycji),  
a sytuacja sprzyja wzajemnemu poznaniu się (czyli nie zmusza ofiary handlu ludźmi 
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np. do wykrzykiwania swoich danych osobowych ze względu na znaczną odległość 
między rozmówcami). Wszystkie zagadnienia, które odnoszą się do zdrowia, dobrego 
samopoczucia i komfortu mogą mieć wpływ na sposób, w jaki pokrzywdzony  
wchodzi w interakcje z osobami zaangażowanymi w pomoc i reaguje na działania 
mające mu pomóc.

Uwaga: Może istnieć wiele przypadków, w których ofiara handlu ludźmi 
oświadczy, że czuje się wystarczająco dobrze, by poddać się rozmowie, lub 
wziąć udział w programie, lecz osoba zaangażowana w pomoc wykryje  
sygnały, które wskazują, że ofiara nie jest jednak w na tyle dobrej formie, 
by to wytrzymać (np. ma problemy ze zdrowiem psychicznym, cierpi na eks-
tremalny niepokój, zmęczenie itp.) W tych przypadkach osoba świadcząca 
pomoc powinna natychmiast skonsultować się z personelem medycznym, 
który może przeprowadzić bardziej dogłębną analizę stanu, w jakim  
znajduje się ofiara.

3. ZAPEWNIĆ PRYWATNOŚĆ

Wszystkie rozmowy i procedury dotyczące handlu ludźmi powinny być prowadzone 
w bezpiecznych i odosobnionych miejscach a w ich trakcie powinna być zagwaran-
towana atmosfera prywatności. Nawet w przypadkach, gdy biura organizacji są 
małe i przepełnione, lub w przypadku gdy spotkania z ofiarami handlu ludźmi odbywają 
się na zewnątrz, należy zapewnić prywatność. Jeśli nie można tego zagwarantować, 
to spotkanie (działanie lub procedura) nie może się odbyć do czasu znalezienia 
odpowiedniego miejsca. Spotkania nie powinny odbywać się w miejscach, gdzie 
znajdują się przechodnie, albo inni ludzie mogący przerwać tok rozmowy, ponieważ 
ofiara może odczuwać niepokój lub tracić wątek. Nawet gromadzenie podstawo-
wych informacji wstępnych lub pozornie prostych danych nie powinno odbywać się 
w miejscach takich jak recepcje, korytarze lub biura wieloosobowe, czyli tam, gdzie 
obecne są osoby trzecie. 

Kartki z napisem „Nie przeszkadzać” (lub inne podobne komunikaty) mogą 
być przyczepione do drzwi wskazując, że spotkanie, badanie medyczne lub 
sesja doradcza jest w toku. Takie rozwiązanie powinno odwieść osoby trze-
cie od przeszkadzania. Podczas spotkania telefony komórkowe powinny 
być wyłączone. Tego typu zakłócenia rozmów są nie tylko niegrzeczne, ale 
mogą spowodować przerwy w relacjonowaniu trudnych i wrażliwych prze-
żyć osoby pokrzywdzonej. Istotnym zagrożeniem jest i to, że ofiara może 
źle zrozumieć rozmowę telefoniczną, której jest mimowolnym świadkiem, 
zdenerwować się i nabrać podejrzeń, zarówno wobec osoby rozmawiającej 
przez telefon, jak i całej sytuacji.
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4. ZAPEWNIĆ POUFNOŚĆ

Zapewnienie i utrzymanie poufności jest jednym z podstawowych zobowiązań jed-
nostek i organizacji pracujących z ofiarami handlu ludźmi. Zapewnienie poufności 
jest niezbędne nie tylko dla bezpieczeństwa i dobra ofiar handlu ludźmi oraz perso-
nelu organizacji i misji, ale również ma wpływ na gotowość ofiar do podzielenia się 
prawdziwymi informacjami i uczuciami. Procedury związane z poufnością należy 
traktować poważnie i ściśle ich przestrzegać. Zapewnienie poufności oznacza 
upewnienie się, że wszystkie informacje dostarczone przez ofiary są zabezpieczone 
oraz że dana osoba jest informowana o konkretnych środkach podjętych w celu  
zapewnienia tej poufności.

Zachowanie poufności wymaga podjęcia stałych środków ostrożności wobec infor-
macji dostarczonych przez ofiary handlu ludźmi, niezależnie od tego, czy mamy do 
czynienia z materiałem w formie pisemnej, słownej, elektronicznej, telefonicznej, 
fotograficznej, nagrania wideo lub innej (więcej informacji na ten temat można znaleźć  
w rozdziale 1 podręcznika, sekcje 1.2 i 1.5.5 ).

Wiele ofiar handlu ludźmi pochodzi z krajów, w których lekarze, urzędnicy państwowi, 
organy ścigania itp. nie przestrzegają norm poufności. Ofiary handlu ludźmi muszą 
mieć pewność, że to, co mówią, nie zostanie powtórzone tym, którzy mogą je skrzywdzić, 
gardzić nimi lub je odrzucić, bądź tym, którzy mogą wykorzystać poufne informacje 
by je upokorzyć, zmusić do czegoś lub manipulować nimi. 

Informacje o ofierze handlu ludźmi nie powinny być traktowane zwyczajnie. 
Pomiędzy ludźmi, którzy są bezpośrednio zaangażowani w sprawę, infor-
macje te powinny być przekazywane na zasadzie „wiedzieć tylko to, co jest 
konieczne”. Ostrożność musi być zachowana we wszystkich przypadkach, 
kiedy udostępnia się informacje, zwłaszcza gdy są one wymieniane z osobami 
trzecimi (tj. pracownikami służby zdrowia, organizacjami pozarządowymi  
i rządowymi), poza organizacją pomocową. Nawet informacje udostępnia-
ne w dobrych intencjach mogą wpaść w niepowołane ręce, jeśli nie będzie 
się przestrzegać odpowiednich procedur ich przekazywania. Jeżeli organi-
zacja pomocowa lub organizacja partnerska, bez świadomej zgody ofiary, 
dzieli się informacjami na temat jej zdrowia z władzami, czyli z policją, 
urzędem imigracyjnym, prokuratorami prowadzącymi postępowanie prze-
ciwko handlarzom, to organizacja ta narusza prawa ofiary. 

Poufność wymaga również wstrzymania się od podawania do publicznej wiadomości, 
na potrzeby publikacji lub dla informacji dla mediów przypadków konkretnych ofiar. 
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Powyższą sytuację dopuszcza się jedynie wtedy, gdy szczegóły sprawy zostały dosta-
tecznie zmienione i nie ma możliwości zidentyfikowania ofiary.

Trudno podjąć decyzję, czy wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu z ofiarami 
handlu ludźmi przez dziennikarzy lub inne osoby starające się im pomóc. Kwestia 
czy zwrócić się do ofiary z pytaniem, czy jest ona gotowa rozmawiać z osobą trzecią, 
podlega indywidualnemu osądowi, opartemu na znaczeniu i wartości prośby, cha-
rakterze i wiarygodności osoby wnioskującej, a przede wszystkim na ocenie, jaki 
może mieć to wpływ na samą ofiarę handlu ludźmi. W podejmowaniu ostatecznej 
decyzji o zaproponowaniu ofierze handlu ludźmi wzięcia udziału w wywiadzie, należy 
się kierować zasadą stawiania dobra i zdrowia ofiary handlu ludźmi (wykazanego 
przez ofiarę i opisanego w dokumentacji medycznej) ponad jakimikolwiek innymi 
świadczeniami lub korzyściami. 

5. PRZEKAZYWAĆ INFORMACJE 

Jednym z najważniejszych praw ofiar handlu ludźmi jest prawo dostępu do informa-
cji, po to, by osoby pokrzywdzone mogły podejmować właściwe decyzje o tym, co 
jest najlepsze dla ich zdrowia, dobrego samopoczucia i przyszłości oraz by wiedzia-
ły, czego mogą oczekiwać od organizacji pomocowych. Pełne poinformowanie jest 
również formą dodania im pewności siebie. Dzięki temu ofiara handlu ludźmi ma 
poczucie kontroli nad podejmowanymi przez siebie wyborami, nad swoim ciałem. 
Na przykład informacje dotyczące oferowanej pomocy, ograniczeń związanych  
z opieką, potencjalnych zagrożeń i korzyści, powinny być dostarczone przed rozpo-
częciem procedur lub działań oraz przed wstępną rozmową z ofiarą. Ważne jest, by 
nie obiecywać ofierze czegoś, czego nie można spełnić, lub czego przyszły wynik nie 
jest pewny. Ponadto przekazywanie informacji jest niezbędnym elementem wnio-
skowania o świadomą zgodę ofiary (patrz poniżej).

Informacje wstępne dotyczące świadczenia pomocy

Ofiary handlu ludźmi, które zaczynają korzystać ze wsparcia, potrzebują i cenią 
sobie wstępne informacje na temat oferowanej pomocy, które są im przekazywane 
w sposób jasny i obiektywny (na piśmie, o ile to możliwe), a nie w narzucającym, 
wymagającym lub protekcjonalnym tonie. Przedstawienie ogólnej informacji  
dotyczącej świadczenia pomocy powinno obejmować:

n wstęp (rozmówca powinien przedstawić się, podać swoje stanowisko, nazwę 
organizacji itp.);

n procedury lub działania, które zostaną podjęte, w miarę możliwości informacje 
na temat harmonogramu działania, czasu ich trwania, lokalizacji oraz zaan-
gażowanego personelu; 
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n zakres świadczonej pomocy oraz obowiązki organizacji lub organizacji part-
nerskich względem osób fizycznych;

n ograniczenia w zakresie pomocy, usług lub opieki zapewnianej przez  
organizację;

n restrykcje lub ograniczenia, które muszą być przestrzegane przez ofiary  
handlu ludźmi w związku z oferowaną pomocą lub schronieniem (na przykład 
„regulamin schroniska”, ograniczenia poruszania się, zachowania itp.) oraz 
wszelkie inne zobowiązania;

n restrykcje lub ograniczenia, których ofiary handlu ludźmi muszą przestrzegać, 
a które związane są z innymi organizacjami (np. policją, ambasadą, urzędem 
imigracyjnym) oraz wszelkie inne zobowiązania; 

n środki bezpieczeństwa i poufności podjęte przez organizację;
n prawo ofiary do zadecydowania o udziale w dowolnej części programu,  

procedur i działań.

Prawo ofiary do informacji obejmuje również prawo do otrzymywania informacji  
o sobie w odpowiednim czasie i w bezpiecznym, odosobnionym miejscu. W przypadku 
wyników badań lekarskich należy zadbać, żeby osoba pokrzywdzona, która jest pod 
wpływem dużego stresu, nie zastanawiała się nad stanem zdrowia dłużej niż to  
konieczne. Wyniki badań (zarówno pozytywne jak i negatywne) powinny być przeka-
zywane przez lekarza, który był pierwotnie odpowiedzialny za konkretny obszar zdrowia 
ofiary handlu ludźmi (zlecił lub przeprowadził badania i zabiegi) lub przez jego  
pomocnika, ale nie przez kogoś, kto nie zna sprawy (w tym przez techników labora-
toryjnych lub inny, mniej zaangażowany personel medyczny, który mógł mieć tylko 
krótki kontakt z ofiarą podczas przeprowadzania badań lub pobrania próbki do  
badania, prześwietlenia itd.) 

Udostępnianie wyników testów lub badań medycznych 

Przekazując wyniki testów lub badań medycznych należy przestrzegać kilku pod-
stawowych zasad: 
n Przypomnij osobie pokrzywdzonej, jaki/e test/y lub badanie/a zostały prze-

prowadzone oraz powód ich zlecenia.
n Podaj wyniki szybko, tzn. bez dużego opóźnienia, które spowoduje zwiększenie 

stresu. Jeżeli wyniki mogą powodować reakcję emocjonalną, trzeba być przy-
gotowanym, by reagować ze współczuciem i wrażliwością, aby dać ofierze 
czas na przeanalizowanie tego, co właśnie usłyszała. Jeśli to konieczne, trzeba 
być przygotowanym na przekazanie osoby pokrzywdzonejnej pod opiekę  
odpowiednio przeszkolonej osoby lub psychologa.
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n Wyjaśnij konsekwencje lub znaczenie wyników badań (np. jaki mają wpływ na 
obecny i przyszły stan zdrowia ofiary) i odnieś się do informacji zawartych  
w rozdziale 5 na temat testów HIV/AIDS; co do zasady: znaczenie wyników 
wszelkich badań, które mogą mieć wpływ na fizyczny lub psychiczny stan 
zdrowia osoby pokrzywdzonej, powinno być wyjaśnione wcześniej (przed  
testem), a doradztwo zaoferowane po otrzymaniu wyników badań.

n Opisz szczegółowo wszelkie dalsze procedury, leki lub kroki, które należy 
podjąć.

n Zachęcaj do zadawania pytań.
n Przypomnij ofierze o prawie do uzyskania drugiej opinii.
n Przypomnij ofierze o prawie do kopii wyników badań.

6. POPROSIĆ O ŚWIADOMĄ ZGODĘ 

Poinformowanie ofiary o jej prawie do zgody lub odmowy oferowanej pomocy jest 
jednym z fundamentów profesjonalnego zapewniania pomocy. świadoma zgoda 
jest niezbędna do skorzystania z pomocy, w której skład wchodzą: 

n badanie lekarskie i zabiegi, w tym leczenie, badanie diagnostyczne (analiza  
psychologiczna, badania krwi, prześwietlenia i pobrania wszelkich próbek mate-
riału biologicznego od pacjenta);

n ocena stanu zdrowia;
n pomoc w dobrowolnym powrocie;
n działania badawcze; przekazywanie informacji zawartych w aktach osobowych 

ofiary pomiędzy pracownikami lub organizacjami partnerskimi (w tym osobami, 
do których ofiara handlu ludźmi została odesłana po wyrażeniu zgody na dalsze 
badania, drugie opinie lekarskie, dalsze leczenie itp.);

n pomoc reintegracyjna.

uzyskanie świadomej zgody wymaga pokonania wielu barier, takich jak: różnice 
kulturowe, językowe i społeczne, strach ofiar handlu ludźmi lub respekt dla osób na 
stanowiskach, przekonanie, że pomoc jest otrzymywana w zamian za przestrzeganie 
zasad, pragnienie przypodobania się, niechęć do okazania niemożności zrozumienia 
lub do zadawania pytań oraz chęć do zakończenia niewygodnego lub stresującego 
spotkania. 

Należy również zwrócić uwagę na wiek osoby, jej fizyczne i umysłowe zdolności,  
poziom fizycznego lub psychicznego urazu oraz rzeczywiste i urojone zagrożenia.  
W celu stwierdzenia, czy osoba jest w stanie spełnić warunki świadomej zgody,  
powinny zostać podjęte odpowiednie środki.
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Informacje, które muszą być przekazane w celu uzyskania świadomej zgody 

Informacje oraz sposób, w jaki zostały otrzymane, są szczególnie ważne podczas 
wnoszenia o świadomą zgodę. 

Informacje, które powinny być dostarczone przed zwróceniem się z prośbą o zgodę.

Mimo, że informacje dostarczone w celu uzyskania świadomej zgody dla różnych 
rodzajów czynności (wywiadu medycznego, testu, badania medycznego, sesji  
terapeutycznej) mogą się różnić, na ogół zawierają jednak następujące, podsta-
wowe składniki:

n wprowadzenie, w tym dane osobowe, stanowisko i funkcja (jeśli nie podano 
wcześniej);

n szczegółowy opis o jaką zgodę się wnioskuje (np. zgoda na rozmowę, badania 
i zabiegi medyczne) i czas, który ma być poświęcony na te czynności;

n przyczyny i korzyści wywiadu, usług, zabiegów itd. (długo- i krótkoterminowe);
n zagrożenia i niebezpieczeństwa związane z rozmowami, usługami lub zabie-

gami (długo- i krótkoterminowe);
n zawiadomienie o szczególnie drażliwych lub potencjalnie przykrych tematach, 

aspektach badań lub zabiegów itd.;
n informację, kiedy będą dostępne wyniki badań i procedur;
n zawiadomienie o dostępności wyników badań, o prawie do swoich akt, doku-

mentacji medycznej itp.;
n przypomnienie, że dokumentacja medyczna ofiary jest poufna i że będzie  

zawsze dla niej dostępna;
n poinformowanie, że ofiara będzie mieć możliwość podjęcia decyzji, czy  

organizacja może kierować jej przypadek do innych organizacji pomocowych, 
organów ścigania lub instytucji badawczych.

aby uspokoić osoby pokrzywdzone podczas rozmowy, należy wyjaśnić im, że nie ma 
dobrych ani złych odpowiedzi, ani korzystnych czy niekorzystnych reakcji. Pytania, 
które im się zadaje, są standardowymi pytaniami, zadawanymi wszystkim. W takich 
drażliwych sytuacjach ofiary, zwłaszcza jeśli uważają, że ich los może się zmienić, 
przykładają wielką wagę do każdego pytania lub prośby. Długo opracowują „poprawną” 
odpowiedź. Powtarzanie tego wyjaśnienia od czasu do czasu może się okazać  
pomocne, zwłaszcza że ofiary przebywały w sytuacjach, gdzie „złe” odpowiedzi lub 
niezadowolenie osoby posiadającej nad nimi władzę mogły kończyć się wyrządze-
niem im wielkiej krzywdy. 
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uzyskanie zgody od ofiary jest procesem, a nie tylko prostym pytaniem, na które 
odpowiedzią jest „tak” lub „nie”. Kolejne etapy tego procesu to:

n Przyjęcie neutralnego i profesjonalnego, lecz przyjaznego tonu i postawy.  
Kiedy prosi się o zgodę, wywieranie presji na ofiarę lub sugerowanie, co jest dla 
niej najlepsze, jest niedopuszczalne. Ważne jest, aby informacje i wnioski dotyczące 
zgody zostały przedstawione w sposób neutralny, który pokazuje, że pytana osoba 
ma wolny wybór oraz niezależnie od tego, jaką podejmie decyzję, jej wola zostanie 
przyjęta bez uprzedzeń.

n Używanie prostego języka. Wyjaśnienie ofierze prostym i zrozumiałym językiem, 
jak ważne dla niej są testy i zabiegi medyczne, i że pozwolą one wrócić jej do 
zdrowia po przeżyciach związanych z doświadczeniami handlu ludźmi.

n Zachęcanie do zadawania pytań.  Na początku procesu pozyskiwania zgody pracow-
nik musi pokazać ofierze znaczenie zadawania pytań lub proszenia o wyjaśnienie  
w dowolnym momencie, podczas dostarczania nowych informacji, nawet jeśli 
oznaczałoby to przerywanie wypowiedzi prowadzącemu rozmowę. Po przekazaniu 
informacji na temat zgody, pracownicy muszą cierpliwie dociekać, czy ofiara han-
dlu ludźmi ma pytania na temat tego, co zostało powiedziane.

n Objaśnianie i parafrazowanie. Pracownicy powinni obserwować, czy istnieją 
oznaki, że ofiary handlu ludźmi nie zrozumiały w pełni tego, co zostało powiedziane 
podczas procesu pozyskiwania zgody. Pracownicy muszą być przygotowani na 
cierpliwe powtarzanie, wyjaśnianie i przeformułowywanie informacji. Gdy istnieją 
bariery językowe, społeczne lub kulturowe, niezrozumienie lub przeoczenie infor-
macji przez ofiary nie jest czymś niezwykłym.

n Zapewnianie zrozumienia. aby sprawdzić, czy ofiara handlu ludźmi naprawdę 
zrozumiała, co zostało powiedziane, należy sformułować kilka pytań o zakresie 
szerokim („Czy coś, co mówiłem, wydawało się niejasne?”, „Czy coś mam powtórzyć?”), 
jak i szczegółowym. Szczegółowe pytania mogą dotyczyć niektórych zagadnień, 
które mogą wydawać się pytającemu skomplikowane i niejasne. 

n Zapewnienie osób pokrzywdzonych o tym, że nie poniosą konsekwencji, jeśli 
odmówią odpowiedzi na wszystkie lub część zadawanych pytań. Ofiary handlu 
ludźmi nawykły do negatywnych konsekwencji swoich działań, istotne jest zatem, 
aby rozmawiający z nimi wyraźnie podkreślił, że każdy wybór zależy wyłącznie  
od ofiary i że osoba pokrzywdzona nie zostanie ukarana czy też odrzucona  
w następstwie swojej odmowy udzielenia zgody.

n Korzystanie z formularzy zgody. Ważne jest, aby z nich korzystać rozsądnie  
i elastycznie, dostosowując je do językowych, społeczno-kulturowych, operacyj-
nych i prawnych realiów miejsca i kraju.
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Potwierdzenie zgody 

Przed przeczytaniem formularza zgody, osoby proszące o zgodę powinny wyjaśnić:

n na co ofiara wyraża zgodę (np. na rozmowę wraz z listą głównych tematów, dla 
celów medycznych lub innych; każdy zabieg powinien być wymieniony pojedynczo, 
a zgoda powinna być dana i odnotowana na każdy cel/zabieg po kolei);

n środki, które zostały podjęte w celu zapewnienia poufności;
n ryzyko i korzyści, tak jak były omawiane;
n przypomnieć, że nie ma dobrych lub złych odpowiedzi, a odmowa udzielenia  

zgody nie wpłynie negatywnie na otrzymywaną pomoc i opiekę.

Nagrywanie zgody

Zgoda powinna być przedstawiona w formie, która zawiera podpis ofiary handlu 
ludźmi. Jednak nie jest to bezwzględnie konieczne. analfabeci lub osoby pochodzące 
z miejsc, w których podpisanie oficjalnych dokumentów może nieść za sobą znaczące 
implikacje (np. reżimy opresyjne), mogą udzielić zgody ustnie, co zostanie nagrane 
przez pracownika.

Uwaga: Zgoda w przypadku małoletnich, osób upośledzonych umysłowo, 
psychicznie niepełnosprawnych lub osób, które nie są w stanie w pełni 
uczestniczyć w procesie świadomego wyrażania zgody, wymaga specjalnej 
pomocy, często opiekuna prawnego lub radcy. Opiekunem prawnym jest 
osoba z pełnomocnictwem udzielonym notarialnie przez osobę lub radca 
prawny posiadający pisemne pełnomocnictwo od tej osoby. Organizacje 
powinny skonsultować się z prawnikiem w sprawie wyrażenia zgody przez 
małoletnich lub osoby, które ze względu na stan psychiczny lub fizyczny 
nie są w stanie udzielić takiej prawomocnej zgody.

7. ZADAWAĆ PYTANIA W SPOSÓB ROZSĄDNY I WRAŻLIWY

Podczas zdobywania informacji od ofiar handlu ludźmi ważna jest kolejność zada-
wanych pytań, sposób, w jaki są one formułowane, a także ton głosu, jakim są  
wypowiadane. Jeśli osoba przeprowadzająca wywiad ma to na uwadze, ryzyko  
wywołania dyskomfortu u osoby pokrzywdzonej, czy też wprawienie jej w zażenowanie 
czy złość, znacząco maleje. Odnosi się to do rozmów, informacji medycznych,  
badań lekarskich i sesji terapeutycznych.
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n Unikanie powtarzających się pytań. Osoby pracujące z ofiarami handlu ludźmi 
powinny starać się nie prosić ponownie o informacje, które osoba pokrzywdzona 
zdążyła już dostarczyć (być może wiele razy). O ile pozwalają na to normy poufno-
ści, ważne jest, aby pracownik zapoznał się z indywidualnymi aktami sprawy przed 
spotkaniem z ofiarą, aby uniknąć pytania o informacje, które są już znane. Warto 
wypełnić rubryki we wszelkich formularzach przed planowanym spotkaniem, jeśli 
odpowiednie informacje są już znane. 

n Kolejność pytań. Pytania są najlepiej odbierane, kiedy zadaje się je tak, by  
najmniej drażliwe były pierwsze. Niezależnie od tego, czy jest to część wywiadu 
czy zabiegu, warto zacząć od pytań, które wykazują troskę o dobro osoby (np. 
dotyczą potrzeb zdrowotnych, osobistych, kwestii bezpieczeństwa czy komfortu 
fizycznego), w celu zbudowania zaufania. Osoba przeprowadzająca wywiad  
powinna następnie zadawać neutralne lub dyskretne pytania (imię i nazwisko, 
miejsce urodzenia, historia zatrudnienia itp.) Odpowiedzi na drażliwe pytania  
zyskują na wiarygodności, jeśli zadawane są one na późniejszym etapie spotka-
nia. Najlepszym wyjściem jest zadanie ich dopiero wtedy, gdy uda się zbudować 
zaufanie pomiędzy pracownikiem a ofiarą handlu ludźmi. Może jednak być trud-
no ustalić, które sprawy dla danej ofiary są drażliwe. To, co jest przykre dla  
niektórych ofiar handlu, może takie nie być dla innych. Są jednak pewne tematy, 
które zawsze okazują się być trudne. Obejmują one nadużycia seksualne (szcze-
gólnie nadużycia, które miały miejsce w domu, przed doświadczeniem handlu 
ludźmi), dzieci, członków rodziny, adres domowy, kontakt z organami ścigania. 
Drażliwe są też kwestie nielegalnej działalności, w której ofiara widzi swoją 
współwinę (np. fałszywe dokumenty, prostytucja, nielegalne przekroczenie granicy, 
nadużywanie substancji niedozwolonych itp.).

Ważne jest, aby zakończyć rozmowę mniej drażliwymi pytaniami, by opusz-
czająca spotkanie ofiara nie była zdenerwowana lub przygnębiona. Jeśli 
jest to możliwe, powinno się kończyć rozmowę pytaniem, które podkreśla 
mocne strony osoby i jej odwagę.

n Ton pytania. To, w jaki sposób pytanie jest zadawane, jest prawie tak samo  
ważne jak to, o co pytamy. Na pytania, które stawia się w sposób pokazujący 
troskę i zainteresowanie, otrzymuje się lepsze odpowiedzi niż na pytania  
zadawane tonem oskarżycielskim lub przesłuchującym, bądź w sposób, który 
sprawia, że ofiara myśli, iż nikt jej nie uwierzy. Traktowanie osób tak, by czuły że 
pytający wie, jak bardzo zostały skrzywdzone, że widzi ich wahania emocjonalne, 
które zawsze towarzyszą retrospekcjom, nie tylko jest oznaką współczucia  
okazywanego ofiarom, ale też pomaga odzyskać im wiarę w człowieczeństwo  
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innych. Pomocne jest przypomnienie pokrzywdzonym o tym, że mogą mieć tyle 
czasu na odpowiedź, ile potrzebują. Warto też dodać, że zawsze można do jakiegoś 
pytania wrócić później.

8. SŁUCHAĆ UWAŻNIE I REAGOWAĆ 2

aktywne słuchanie oznacza pełne skoncentrowanie się na osobie, która mówi i na 
tym, co mówi oraz dopełnia się w potwierdzeniu, że osoba prowadząca rozmowę 
usłyszała i zrozumiała to, co ofiara jej powiedziała. 

n Przestań mówić. Nie można słuchać w czasie mówienia.
n Zadawaj pytania i proś o wyjaśnienie. Jeśli nie jesteś pewien, że zrozumiałeś to, co 

zostało powiedziane, poproś o powtórzenie lub przeformułuj pytanie, nie frustrując 
się i nie sprawiając, że rozmówca poczuje się poniżony czy niekompetentny.

n Daj czas na odpowiedź. Zezwól rozmówcy opowiadać zdarzenia i ujawniać emocje 
w jego własnym tempie. Nie śpiesz się, nie naciskaj na odpowiedź. Milczenie nie 
jest złe. Długie przerwy mogą oznaczać, że osoba zastanawia się, jak najlepiej 
wyjaśnić trudny temat, stara się opanować emocje albo usiłuje przypomnieć sobie 
szczegóły zdarzenia. Nie dokonuj oceny wiarygodności osoby lub oświadczenia 
na podstawie milczenia lub dłuższych przerw.

n Skoncentruj swoją uwagę. Nie próbuj robić innych drobnych zadań, myśleć  
o innych przypadkach, porządkować inne problemy lub planować, co powiesz, 
gdy rozmówca będzie dalej mówił.

n Bądź spostrzegawczy. Obserwuj wyraz twarzy, ułożenie dłoni i ciała, słuchaj tonu 
tego, co zostało powiedziane. Czasami to, co ktoś robi lub sposób, w jaki to mówi, 
jest lepszym wskaźnikiem tego, co próbuje zakomunikować niż słowa, których 
używa. upewnij się jednak, że osoba nie ma nic przeciwko takiej obserwacji. 
Słuchaj tego, co nie zostało powiedziane. Szczególnie w dyskusjach związanych 
z traumatycznymi przeżyciami lub głęboko zakorzenionymi uczuciami, informacje 
pomijane są równie ważne (lub nawet ważniejsze) niż to, co ofiara mówi. Kiedy 
uznasz to za stosowne, odnieś się do tematu, który został pominięty. 

n Potwierdź to, co rozmówca powiedział. To ważne, aby osoba wiedziała, że jej 
słuchasz. Powinna mieć poczucie, że wiesz, co ona mówi i że utożsamiasz się  
z emocjami jej przekazu. Można to zrobić wyrazem twarzy, kiwając głową, używając 
dźwięków potwierdzających („acha, yhm, tak, rozumiem”) oraz powtarzając lub  
potwierdzając to, co mówi ofiara. Należy uważać, aby nie przerywać, kończyć bądź 
wypełniać wypowiedzi ofiary za nią. Niech osoba pokrzywdzona sama wyraża 
swoje myśli.

2 Global alliance against Traffic in Women (GaaTW), Practical guide to assisting trafficked 
women, GaaTW, Bangkok 1997.
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9. ZWRACAĆ UWAGĘ NA SYGNAŁY, ŻE ROZMÓWCA POTRZEBUJE PRZERWY

Poddanie się pytaniom i opowiadanie szczegółów doświadczenia związanego  
z handlem ludźmi (obojętnie, czy dzieje się to dobrowolnie, czy jest niezbędną  
częścią procesu pomocy), wywiera fizyczną, psychologiczną i społeczną presję na 
osoby, które i tak są już pod wpływem stresu. Bycie wrażliwym na uczucia i zmęczenie 
osób pokrzywdzonych jest nie tylko ludzkie, ale również korzystne dla procesu zbie-
rania informacji i pomocy. Ofiary, które są wyczerpane, czują się prześladowane, są 
wymęczone emocjonalnie lub zatracają się w myślach o przeszłości i przyszłości, są 
też mniej zdolne do przypominania sobie i przekazywania informacji. Taki dyskomfort 
może wywoływać u pokrzywdzonych uczucie niechęci do osoby odpowiedzialnej za 
wsparcie i pomoc. Ważna jest spostrzegawczość i odczytywanie znaków, wskazujących 
że ofiara potrzebuje odpoczynku, musi zmienić temat, potrzebuje czasu, aby zebrać 
myśli lub po prostu potrzebuje przerwy. Niemniej warto pamiętać i o tym, że  
pokrzywdzona osoba, która długo (lub nawet krótko) cierpi w milczeniu, poczuje 
ulgę opowiedziawszy swoją historię. Ważne jest, aby ofiary mogły opowiadać o tym, 
co się z nimi działo i jak się czują, bez pośpiechu lub przerywania im, ponieważ 
zdaniem pytającego zboczyły z tematu, albo z uwagi na to, że osoby udzielające 
wsparcia mają napięty harmonogram własnych zajęć.

10. ROZWAŻYĆ SWOJE POTENCJALNE UPRZEDZENIA WZGLĘDEM OFIARY

Wiele form handlu ludźmi obejmuje działania, które są społecznie lub moralnie  
nieakceptowane. Ofiarami handlu mogą paść osoby z różnych środowisk etnicznych, 
kulturowych, społeczno-gospodarczych. Kluczową sprawą, którą muszą ocenić osoby 
zajmujące się pomocą dla nich, jest to, czy mają jakieś negatywne wyobrażenia, 
uprzedzenia rasistowskie lub inne wobec pokrzywdzonych, z którymi będą pracować. 
Osoby udzielające pomocy muszą rozważyć, jak się czują względem ofiar, które brały 
udział w typowych pracach związanych z handlem ludźmi (np. prostytucja, żebractwo, 
służba domowa); pokrzywdzonych, którzy byli ofiarami pewnych rodzajów nadużyć 
(np. seksualnych), osób, które mogą cierpieć z powodu napiętnowania wynikłego  
z uwagi na choroby lub urazy (np. hIV, fizyczne uszkodzenia ciała wynikłe wskutek 
urazu lub innych niepełnosprawności, na przykład polio lub uszkodzeń spowodowa-
nych przez miny) oraz wobec osób, które wyrażają inne od ich własnych przekonania 
społeczne, kulturowe lub religijne. 

Nie jest niczym niezwykłym, że ludzie mają podświadome uprzedzenia związane ze 
statusem społeczno-ekonomicznym jednostki. Szczególnie osoby udzielające pomocy, 
które są wyszkolone zawodowo, mają stałą pracę i przyzwoity poziom życia, mogą 
mieć poczucie wyższości albo poczucie większych możliwości w stosunku do osób 
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znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, mniej wykształconych, bądź 
pochodzących z obszarów wiejskich. Niektóre z przejawów tych uprzedzeń mogą 
mieć łagodne formy (np. paternalizmu, opiekowania się innymi), ale niezależnie od 
tego istotne jest, aby rozpoznać w sobie te uprzedzenia i upewnić się, że nie będą 
one prowadziły do powstania u osoby pokrzywdzonej poczucia niższości. 

11. WIERZYĆ, NIE OSĄDZAĆ

Relacje w procesie pomocy oparte są na zaufaniu. Zaufanie musi najpierw narodzić 
się po stronie osoby udzielającej pomocy. Musi być ona przygotowana na to, aby 
uwierzyć osobie, której pomaga. Nie może sobie pozwolić na destrukcyjny sceptycyzm 
wobec niej. Ofiary handlu ludźmi muszą z kolei czuć, że to, co mówią, nie jest  
ocenianie krytycznie ze względu na swoją prawdziwość i że pomoc jest świadczona 
w dobrej wierze, czyli nie po to, by wydobyć coś od ofiary handlu ludźmi (np. informacje). 
Jeśli nie ma dowodów na to, że osoba kłamie, tworzenie niczym nie popartych ocen 
czy osądów przez osobę świadczącą pomoc jest niewskazane. 

Niemniej trzeba pamiętać, że ofiary handlu ludźmi mają realne powody, by wprowadzać 
w błąd, udawać i zmieniać swoją wersję przeszłych wydarzeń. Nawet jeśli osoba 
pokrzywdzona kłamie lub odmawia ujawnienia pewnych informacji, zapomina lub 
zmienia część swojej historii, nie jest to powód, by dyskredytować inne informacje, 
które dostarczyła lub stwierdzić, że jest ona niewiarygodna. 

12. ZACHOWAĆ PROFESJONALIZM, TRAKTUJĄC ROZMÓWCĘ Z SZACUNKIEM  
I WSPÓŁCZUCIEM

Profesjonalne działanie oznacza traktowanie osoby z szacunkiem, jak równej sobie. 
Zdarza się, że profesjonaliści, którzy kontrolują sytuację dotyczącą np. dostępności 
informacji, dóbr czy usług, mogą przyjmować ton paternalistyczny lub taki, który 
wskazuje na ich intelektualną lub zawodową dominację, co w osobie otrzymującej 
pomoc wyzwala poczucie bezradności i beznadziei. Jest to szczególnie niebezpieczne 
dla osób, które wcześniej były zmuszane do uległości. Ofiary, które doznały traumy, 
zaakceptowały swoją niższość i zależność. W konsekwencji mogą wykazywać  
tendencję do automatycznego stawiania siebie w roli, do której się przyzwyczaiły, 
czyli w roli ofiary. Osoby świadczące pomoc powinny zatem zachować dystans,  
profesjonalną postawę, ale również okazywać współczucie i pocieszać. Osoby korzy-
stające z pomocy powinny czuć, że weszły w relacje partnerskie, w których ich decyzje 
będą brane pod uwagę i szanowane. Muszą również zrozumieć, że rozmówca stara 
się im pomóc i pracuje w ich najlepszym interesie.
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13. UPEWNIĆ SIĘ, ŻE OFIARY HANDLU LUDŹMI MAJĄ KONTROLĘ NAD SWOIM 
CIAŁEM I ZACHOWANIEM 

Proces pomocy wymaga, by jedna osoba przewodziła lub dawała wytyczne, choć 
mogą być różne stopnie tego przewodzenia. Przy tym wszystkim ważne jednak jest, 
aby ofiary czuły, że to one mają kontrolę nad własnym życiem i że będą w stanie 
zadecydować o swojej przyszłości. 

Jak wcześniej zauważono, ofiary handlu ludźmi przetrwały swój okres cierpienia, 
stając się wrażliwymi (i podejrzliwymi) na to, czego chcieli od nich inni oraz dzięki 
zrozumieniu swojej uległej roli. Dlatego badania i pytania związane ze zdrowiem 
psychicznym i fizycznym ofiar mogą być dla nich szczególnie trudne i postrzegane 
jako kolejne naruszenia autonomii ich ciała i umysłu. Dlatego należy upewnić się, że 
osoby otrzymujące pomoc nie czują się zmuszane do rozmów, rozumieją, co się 
dzieje i wyrażają zgodę na kontynuowanie spotkania. Osoba udzielająca pomocy 
może zachęcić ofiarę do kontroli tego, co dzieje się podczas udzielania pomocy. 
Może to zrobić cierpliwie przedstawiając jasne opisy opcji oferowanego wsparcia, 
przypominając ofiarom, że decyzje zależą od nich oraz że nikt za nich nie podejmie 
decyzji, ani na nich nie wymusi. Należy ofiarom dać czas, by przemyślały możliwości, a 
kiedy dokonają wyboru, osoba pomagająca powinna je wspierać w podjętych  
decyzjach.

14. ZAPEWNIAĆ OFIARY O BRAKU ICH WINY

Obwinianie samego siebie jest częstą reakcją na styczność z handlem ludźmi. Ważne 
jest, aby ofiary handlu ludźmi wiedziały, że to, co się im stało, nie było ich winą.  
Należy zwrócić uwagę na to, że handel ludźmi jest przestępstwem, które występuje 
w wielu innych miejscach na świecie, i że ofiary nie są moralnie lub karnie odpowie-
dzialne za to, że zostały oszukane, zmuszane do podróży i angażowania się w inne 
czynności. Dzięki tym zapewnieniom osoby udzielające pomocy zaczynają łagodzić 
poczucie winy, które mogło powstrzymać ofiarę od przebaczenia sobie. Osoby udzie-
lające pomocy nie mogą sądzić ani obwiniać ofiar.

15. POINFORMOWAĆ OFIARY HANDLU LUDŹMI O PRAWIE DO MEDYCZNEJ 
EKSPERTYZY SĄDOWEJ I JEJ WYNIKÓW

Wszystkie ofiary handlu ludźmi muszą być informowane o swoim prawie do badań 
medycznych w celu przedłożenia roszczeń w procesie karnym lub z powództwa  
cywilnego przeciwko handlarzom lub innym osobom, które wykorzystywały je lub 
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eksploatowały. Medyczna ekspertyza sądowa może być istotnym dowodem w postę-
powaniu karnym, szczególnie odnoszącym się do napaści na tle seksualnym. Ter-
min „medyczna ekspertyza sądowa” oznacza badanie ofiary przestępstwa przepro-
wadzone przez personel medyczny przeszkolony do zbierania dowodów w sposób 
odpowiedni do wykorzystania w sądzie. W przypadku medycznych ekspertyz sądo-
wych dotyczących napaści seksualnych badania powinny obejmować co najmniej: 

1. zbadanie urazów fizycznych; 
2. określenie czy doszło do gwałtu i użycia siły; 
3. wywiad z pacjentem; 
4. gromadzenie i ocenę dowodów3. 

Możliwe jest włączenie do ekspertyzy dodatkowych procedur (np. badania na choroby 
przenoszone drogą płciową) w celu uzyskania dowodów lub zapewnienia leczenia, 
ale zależy to od obowiązującego prawa, polityki i praktyki. W przypadku zbierania 
dowodów medycznych upływ czasu działa zawsze na niekorzyść ofiary4. Dlatego jest 
niezwykle ważne, aby organizacje pomocowe niezwłocznie (czyli podczas pierwsze-
go kontaktu) poinformowały ofiary o ich prawie do medycznej ekspertyzy sądowej. 
Gdy wniosek o badania zostanie złożony, personel powinien natychmiast umówić 
spotkanie z lekarzem medycyny sądowej. Ważne jest również zapewnienie, że w 
momencie dostępności wyników badań i raportów, ofiary niezwłocznie otrzymają 
ich kopie. 

 
16. INFORMOWAĆ OFIARY HANDLU LUDŹMI O PRAWIE DO OTRZYMANIA 
SWOJEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Każda ofiara handlu ludźmi musi być poinformowana o swoich prawach do uzyskania 
kopii dokumentacji medycznej i innych dokumentów związanych z jej stanem zdrowia, 
w tym testów diagnostycznych, zdjęć rentgenowskich, wyników laboratoryjnych oraz 
notatek odnośnie leczenia. W miarę możliwości, historia leczenia powinna zostać 
udostępniona ofierze w jej ojczystym języku. Dostęp do dokumentacji medycznej 
jest podstawowym prawem, które musi być egzekwowane cały czas, ale szczególnie 
wtedy, gdy ofiara:

n jest kierowana do innych pracowników służby zdrowia, instytucji służby zdrowia 
lub partnerów koordynujących pomoc; 

n jest w trakcie procesu reintegracji;

3 Frequently Asked Questions Regarding STOP Formula Grant Programme Forensic Exam 
Payment Requirement, Office on Violence against Women, uS Department of Justice, 
http://www.ojp.usdoj.gov/vawo/faqforensic.htm (strona odwiedzona w sierpniu 2003 r.).

4 Ibidem.
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n potrzebuje (pod koniec niektórych etapów leczenia) zapewnienia o skuteczności 
leczenia;

n chce mieć dostęp do swojej dokumentacji medycznej. 

17. PRZYPOMINAĆ OFIAROM HANDLU LUDŹMI O ICH MOCNYCH STRONACH

Jest ważne, by przyjąć do wiadomości koszmar doświadczeń każdej z ofiar handlu 
ludźmi, okrucieństwa i niesprawiedliwości w traktowaniu ich przez handlarzy i inne 
osoby. Niemniej ważne jest utwierdzanie ofiar w przekonaniu, że w tych niezwykłych 
warunkach radziły sobie dobrze. Osoby pomagające ofierze powinny podczas  
rozmowy z nią posiłkować się konkretnymi przykładami z jej opowieści, by wykazać 
jej mocne strony i zaradność. 

18. ZAPEWNIĆ OBECNOŚĆ TŁUMACZA

Tłumacz jest łącznikiem między ofiarą handlu ludźmi a personelem organizacji  
pomocowej. Tłumacze są nie tylko odpowiedzialni za tłumaczenie słów, ale również 
za przekazywanie pojęć i znaczeń. Sposób, w jaki informacja jest przekazywana, ma 
zasadnicze znaczenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia ofiar handlu ludźmi. Gdy 
tłumaczenie jest dobrze przeprowadzone, może poprawić relacje z ofiarą. źle  
wykonane tłumaczenie może nieodwracalnie popsuć stosunki z nią. 

Przy wyborze i zatrudnianiu tłumaczy trzeba brać pod uwagę pewne kluczowe kwestie, 
z których większość oparta jest na założeniu, że tłumacze są tylko ludźmi i nie  
zawsze są w stanie być neutralni. Są ludźmi z pomysłami, opiniami, uprzedzeniami, 
posiadają przyjaciół oraz własne pochodzenie i historię oraz życie poza rolą „rzecznika” 
lub głosu kogoś innego. Oznacza to, że zatrudniając tłumacza, absolutnie niezbędne 
jest sprawdzenie go. Bez odpowiedniej kontroli, nieprzygotowany tłumacz nie będzie 
potrafił przekazać poprawnie informacji, a w najgorszym przypadku może sprawić, 
że ofiary handlu ludźmi, pracownicy organizacji a nawet cała misja pomocy ofiarom 
handlu ludźmi znajdą się w niebezpieczeństwie. 

Niezależnie od tego, czy tłumacz jest członkiem personelu organizacji, czy pracuje 
dla organizacji na podstawie innego rodzaju umowy, należy wziąć pod uwagę nastę-
pujące kwestie: 

Bezpieczeństwo. Konieczna jest szczegółowa kontrola wszystkich osób zatrudnio-
nych do tłumaczenia na potrzeby ofiar handlu ludźmi. Nawet w przypadkach, gdy 
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zaistnieje pilna lub nagła potrzeba tłumaczeń, tłumacze „wolontariusze”, którzy nie 
są dobrze znani organizacji, lub którzy nie przeszli kontroli bezpieczeństwa, nie  
powinni zostać zatrudnieni.

Uprzedzenia w stosunku do osób, z którymi będą pracować, czyli ofiar handlu ludźmi 
lub lekarzy. Problemy związane z postawą tłumacza pozostają często niewykryte, 
jeżeli tłumacze nie są właściwie skontrolowani. Wynajęcie tłumacza bez sprawdzenia 
czy nie ma on uprzedzeń jest ryzykowne, szczególnie na obszarach, gdzie toczył się 
lub nadal trwa konflikt na tle etnicznym czy narodowym. uprzedzenia tłumacza 
mogą mieć postać zarówno łagodnej niechęci, jak i ekstremalnej nienawiści. Niezależnie 
od przypadku, będą one wpływać na przekazywanie informacji. Te uczucia będą 
trudne do wykrycia, chyba że podczas rozmowy rekrutacyjnej zada się tłumaczowi 
konkretne pytania, a odpowiedzi na nie będą przeanalizowane. 

Pochodzenie i kontakty, jakie ma. Tłumacze często pochodzą z tego samego regionu, 
a nawet z tej samej miejscowości, co ofiara, której historię będą tłumaczyć. Dla 
niektórych pokrzywdzonych może być to wygodne, ale innych może zniechęcić do 
mówienia na tematy osobiste, z obawy że szczegóły ich historii przedostaną się do 
ich rodziny i lokalnej społeczności. Ponadto, gdy osoby pochodzą z tego samego 
obszaru, niewykluczone jest, że się znają. Może być to problemem, jeśli okaże się, 
że tłumacz i ofiara lub ich bliscy byli niegdyś skonfliktowani (a jest to prawdopodobne, 
jeśli pochodzą z terenów, na których wciąż wybuchają konflikty o różnym podłożu). 
Jeśli któraś ze stron rozpozna w drugiej osobie kogoś, kto niegdyś wyrządził jej 
krzywdę, wtedy porozumienie, chęć rozmowy czy bezstronność tłumacza stoją pod 
dużym znakiem zapytania. W każdym z tych przypadków ofiara handlu ludźmi może 
nie chcieć ujawniać informacji o sobie lub o tym, co się stało, mimo, że pozornie 
będzie miała możliwości ku temu. 

Gdy tłumacz zostanie już odpowiednio sprawdzony, sprawą najwyższej wagi staje się 
zapewnienie mu szkolenia zanim zacznie pracować z ofiarami handlu ludźmi. Szko-
lenia i spotkania informacyjne dostarczają tłumaczowi wiedzy i umożliwiają pozna-
nie terminologii dotyczącej: 

n handlu ludźmi;
n przemocy wobec kobiet (dla tych, którzy tłumaczą w trakcie rozmów z kobietami);
n znęcania się nad dziećmi (dla tych, którzy tłumaczą w trakcie rozmów z dziećmi);
n ochrony zdrowia lub medycyny, np. zdrowie fizyczne, zdolności reprodukcyjne  

czy psychologia.
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Szkolenie powinno pomóc w przygotowaniu do tłumaczenia terminów i pojęć,  
których tłumacze mogą nie znać (szczególnie terminologii medycznej). Powinno też 
uświadomić im wrażliwy i prywatny charakter historii, które będą tłumaczyć.  
Największy nacisk powinien być położony na to, aby tłumacz zachowywał się w sposób 
współczujący i cierpliwy wobec osoby, której relację będzie tłumaczył.

Jak rozpoznać, kiedy ofiara handlu ludźmi czuje się niezręcznie, nie lubi 
tłumacza bądź mu nie ufa?

Określenie czy ofiara handlu ludźmi czuje się swobodnie, pracując z wybranym 
tłumaczem, jest złożone i trudne. Gdy rozmowa się rozpocznie, dla pracownika 
może być trudne określenie, czy ofiara handlu ludźmi czuje się komfortowo  
z tłumaczem. Wprowadzenie kontroli w celu upewnienia się, że wybrany tłumacz 
jest właściwy, może zająć sporo czasu, ale w sumie jest opłacalne, bo oszczędza 
wielu problemów. Jedną z możliwości kontroli w przypadkach, gdy ofiara handlu 
ludźmi umie czytać, jest posiadanie przygotowanych kart z pytaniami w języku 
ojczystym, na które ofiara może odpowiedzieć tylko „tak” lub „nie”. Owe pytania 
mają na celu określenie, czy ofiara czuje się komfortowo, lubi i chętnie rozmawia 
za pośrednictwem wybranego tłumacza symultanicznego. Po wstępnej rozmowie, 
tłumacz może zostać poproszony o opuszczenie sali, a opisane wyżej karty 
przedstawione ofierze. Karty mogą być podane jednorazowo na początku spo-
tkania albo także później, w miarę potrzeb. 
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ZaŁĄCZNIK II

Wytyczne do rozmowy

Osoby, które przeprowadzają rozmowy z osobami, które jako ofiary handlu 
ludźmi szukają pomocy lub tymi, które zostały uznane za ofiary handlu 
ludźmi i którym się już pomaga, powinny zapoznać się z Załącznikiem I - 
Zasady etyczne dotyczące opieki i prowadzenia rozmów z ofiarami handlu 
ludźmi.

Poniższa lista kontrolna zawiera streszczenie wskazówek dotyczących technik  
prowadzenia rozmowy (do użytku personelu organizacji). 

Warunki

n	Jeśli to możliwe, zapewnij, by spotkanie z ofiarą odbywało się w odosobnionej 
przestrzeni, gdzie inni nie mogą podsłuchiwać lub przeszkadzać.

n	Jedyne osoby obecne podczas spotkania to ofiara, prowadzący spotkanie, tłumacz 
(jeśli jest konieczny) oraz wykwalifikowany pomocnik (np. prawnik lub psycholog), 
w stosownych przypadkach.

n	Jeśli istnieją wątpliwości co do zdolności ofiary do rozumienia języka, w którym 
prowadzona jest rozmowa, należy podjąć wszelkie starania, żeby zapewnić  
pomoc tłumacza. 

n	Telefony komórkowe powinny być wyłączone.
n	Jeśli dostępna jest zamknięta przestrzeń, znak z napisem „Nie przeszkadzać” 

lub podobny, powinien być umieszczony na drzwiach, aby zapobiec przerywaniu 
spotkania.

n	Jeśli zamknięta i odosobniona przestrzeń nie jest dostępna, należy znaleźć takie 
miejsce, gdzie rozmowa nie może być podsłuchana.

n	Należy unikać przyjmowania oceniającego stylu prowadzenia rozmowy i przepy-
tywania przypominającego przesłuchanie.

n	Podczas spotkania ofiara powinna czuć, że jest szanowana i że może wierzyć 
rozmówcy.

Wprowadzenie

n Osoba przeprowadzająca rozmowę powinna przedstawić się ofierze i opisać  
swoją rolę w organizacji.
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n Powinna upewnić się, że ofiara czuje się bezpiecznie i komfortowo.
n Powinna sprawdzić, czy ofiara nie chce skorzystać z toalety lub czy oczekuje  

poczęstunku.
n Powinna zapytać, czy ofiara nie cierpi z powodu bólu lub dyskomfortu, albo czy 

ma problemy, które wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej.
n Jeśli ofiara deklaruje, że wymaga natychmiastowej pomocy medycznej, spotkanie 

trzeba odłożyć do czasu przeprowadzenia badania medycznego.
n W przypadku drobnych dolegliwości, takich jak bóle głowy, można zaproponować 

leki bez recepty (np. paracetamol, aspirynę, ibuprofen).

Wyjaśnienie

n Należy podać krótki opis roli organizacji w pomaganiu ofiarom handlu ludźmi  
i przedstawić cel spotkania, które się rozpoczyna.

n Należy wyjaśnić ofierze, że w trakcie rozmowy mogą pojawić się pytania dotyczące 
tego, co się z nią stało oraz że niektóre z tematów mogą być przykre i bolesne, 
ponieważ mogą przywołać trudne wspomnienia.

n Należy powiedzieć ofierze, że może mieć tyle czasu, ile potrzebuje na odpowie-
dzenie na pytania i może zrobić przerwę w dowolnym momencie spotkania.

n Należy wyjaśnić ofierze, że im więcej informacji poda organizacji pomocowej, tym 
łatwiej i skuteczniej organizacja ta jej pomoże. 

n Należy wyjaśnić wszelkie ograniczenia pomocy, którą organizacja oferuje (np. 
pomoc tylko dla ofiar handlu ludźmi, tylko dla migrantów o nieuregulowanym 
statusie, tylko dla dzieci itp.)

n Należy wyjaśnić, że jeśli organizacja nie jest w stanie udzielić pomocy, ponieważ 
dana osoba nie kwalifikuje się do niej, to postara się jednak określić odpowiednią 
grupę lub osoby, które mogą udzielić pomocy.

Podsumowanie wyjaśnień przed rozpoczęciem 
spotkania

n Należy poinformować ofiarę, że wszystkie odpowiedzi są ściśle poufne.
n Należy wyjaśnić ofierze, że może zadawać pytania w dowolnym momencie lub 

starać się o wyjaśnienie lub powtórzenie tego, co zostało już wcześniej wyjaśnione 
lub uznane za zrozumiałe.

n Należy upewnić się, że ofiara zrozumiała wszystko, co zostało wyjaśnione.
n Należy zapytać ofiarę, czy ma jakieś pytania.
n Należy zapytać ofiarę, czy zgadza się uczestniczyć w rozmowie.
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ZaŁĄCZNIK III

Słownik pojęć1

Analiza ryzyka. Proces identyfikacji i oceny ryzyka związanego z daną sytuacją lub 
zdarzeniem.

Dokumenty podróży. Ogólny termin obejmujący wszystkie dokumenty, które mogą 
potwierdzić tożsamość osoby w celu jej wjazdu do innego kraju. Paszporty  
i wizy to najczęściej stosowane rodzaje dokumentów podróży. Niektóre pań-
stwa akceptują w tym przypadku również dowody osobiste lub inne dokumenty. 

 Zobacz także: Dokument tożsamości.

Dokument tożsamości. Dokument urzędowy potwierdzający tożsamość osoby.  
Zobacz także: Dokumenty podróży. 

Dziecko. Oznacza każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba, że 
zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka, uzyska ono wcześniej pełnolet-
niość (art. 1. Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku). Dzieci są chronione 
przed handlem ludźmi przez wiele międzynarodowych instrumentów prawnych 
i są uważane za szczególny przypadek: „Werbowanie, transport, przekazywa-
nie, przechowywanie lub przyjmowanie dziecka celem jego wykorzystania 
uznawane jest za handel ludźmi” (Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz 
karaniu za handel ludźmi z 2000 roku). Pełne teksty: http://www.hrw.org/chil-
dren/child-legal.htm; http://www.unodc.org/uNODC/pl/crime_cicp_conven-
tion.html  

 Zobacz także: Praca dzieci, Najgorsze formy pracy dzieci.

Dziecko-żołnierz.  Kilka instrumentów prawnych zakazuje wykorzystywania dzieci 
w konfliktach zbrojnych. Protokoły dodatkowe z 1977 roku do czterech Konwencji 
Genewskich ustaliły 15 lat jako minimalny wiek dla werbunku i udziału w kon-
fliktach zbrojnych. Dzieci są chronione przed „werbunkiem przymusowym lub 
obowiązkowym” do udziału w konfliktach zbrojnych na mocy artykulu 3. Kon-
wencji MOP nr 182 dotyczącej zakazu i natychmiastowych działań na rzecz 
eliminowania najgorszych form pracy dzieci. Ponownie, w 2000 r. Protokół  
fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka zabronił angażowania dzieci  
w konflikty zbrojne (Protokół fakultatywny do konwencji o prawach dziecka  
w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne). Pełne teksty: http://www.
hrw.org/children/child-legal.htm; http://www.unhchrch/html/menu2/6/pro-
tocolchild.htm 

 Zobacz także: Dziecko, Wykorzystanie, Najgorsze formy pracy dzieci. 
1 Słownik ten został zaadoptowany z IOM Counter Trafficking Training Modules: Return and 

Reintegration International Organization for Migration, Washington 2005 oraz Glossary on 
Migration. International Organization for Migration, IOM, Geneva 2004.
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Handel ludźmi. „Werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub  
przyjmowanie osób, z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły, bądź innych form 
przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy 
lub wykorzystania słabości, bądź wręczenia lub przyjęcia płatności, albo korzyści 
dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad inną osobą, w celu wykorzy-
stania” (art. 3. Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel 
ludźmi z 2000 r.). Pełne teksty http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_
convention.html  

 Zobacz także: Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel 
ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi.

Handlarz (ludźmi). Osoba, która przemieszcza ludzi w celu uzyskania ekonomicznego 
zysku lub innych zysków za pomocą podstępu, przymusu i/lub innych form  
wyzysku. Intencją handlarza jest wykorzystanie osoby i osiągnięcie zysków lub 
korzyści z jej eksploatacji. 

 Zobacz także: handel ludźmi.

Izolacja. handlarze często korzystają z izolacji jako środka kontroli i przymusu.  
Izolacja może polegać na (ale nie ograniczać się do): odebrania dokumentów 
tożsamości lub podróży oraz językowej lub społecznej izolacji ofiary. 

 Zobacz także: Kontrola, Przymus, Dokument tożsamości, Dokumenty podróży.

Kontrola. Narzucanie ograniczeń lub kierowanie wpływu2. Kluczowy element handlu 
ludźmi: handlarze korzystają z wielu metod kontroli i zmuszania swoich ofiar,  
w tym: niewoli za długi, izolacji (np. odebranie dowodów tożsamości lub  
dokumentów podróży), strachu i przemocy (psychicznej i fizycznej). 

 Zobacz także: Przymus, Niewola za długi, Izolacja. 

Konwencja przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej dotyczy 
walki z przestępczością zorganizowaną oraz niektórych działań międzynarodowej 
przestępczości takich jak: pranie brudnych pieniędzy, korupcja, utrudnianie  
dochodzenia lub czynności procesowych. Dwa protokoły, które zajmują się  
obszarami międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, zasługują na 
szczególną uwagę (handel ludźmi i przemyt migrantów). Pełne teksty:

 http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_convention.html 
 Zobacz także: Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel 

ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi.

Kraj pochodzenia. Kraj pochodzenia migrantów; kraj, który jest źródłem przepły-
wów migracyjnych (legalnych i nielegalnych). Synonim: Kraj źródłowy. 

 Zobacz także: Kraj przeznaczenia, Kraj tranzytowy.
2 Merriam-Webster Online Dictionary, www.m-w.com, odwiedzony w październiku 2004 r. 

(opisany dalej jako Merriam-Webster Online).
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Kraj przeznaczenia. Kraj, do którego podróżuje migrant; kraj, który jest miejscem 
docelowym dla migracji (legalnych lub nielegalnych). Synonim: kraj przyjmujący. 

 Zobacz także: Kraj pochodzenia, Kraj tranzytowy.

Kraj tranzytowy. Kraj, przez który podróżują migranci; kraj, przez który płynie ruch 
migracyjny (legalny i nielegalny). 

 Zobacz także: Kraj pochodzenia, Kraj przeznaczenia.

Migracja. Proces przemieszczania się ludzi przez granicę państwa lub na teryto-
rium danego państwa. Jest to ruch ludności obejmujący wszelkiego rodzaju 
przepływy osób, niezależnie od czasu ich trwania, ułożenia i powodu; obejmuje 
migrację uchodźców, osób wysiedlonych i migrantów zarobkowych. 

 Zobacz także: Nieregularna migracja, Migracja uregulowana.

Migracja uregulowana. Migracja odbywająca się przez uznane kanały prawne.  
Synonim: legalna migracja, uporządkowana migracja. antonim: nieregularna 
migracja. 

 Zobacz także: Migracja.

Najgorsze formy pracy dzieci. „Wszystkie formy niewolnictwa lub praktyk podob-
nych do niewolnictwa, takich jak sprzedaż i handel dziećmi, niewolnictwo za 
długi i pańszczyzna lub praca przymusowa albo obowiązkowa, w tym przymusowe 
lub obowiązkowe rekrutowanie dzieci do udziału w konflikcie zbrojnym; korzystanie, 
angażowanie lub proponowanie dziecka do prostytucji, produkcji pornografii 
lub przedstawień pornograficznych; korzystanie, angażowanie lub proponowanie 
dziecka do nielegalnych działalności, w szczególności do produkcji i handlu 
narkotyków, jak to określają stosowne traktaty międzynarodowe; pracę, która 
ze względu na swój charakter lub okoliczności, w których jest prowadzona, 
może zagrażać zdrowiu, bezpieczeństwu lub moralności dzieci.” (art. 3 Kon-
wencji MOP nr 182 dotyczącej zakazu i natychmiastowych działań na rzecz 
eliminowania najgorszych form pracy dzieci z 1999 roku). Pełny tekst: http://
www.hrw.org/children/child-legal.htm. 

 Zobacz także: Dziecko, Praca dzieci, Dziecko żołnierz, Wykorzystanie. 

Nieregularna migracja. Ruch osób, który odbywa się poza normami regulacyjnymi 
krajów pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia. Nie ma jasnej, powszechnie  
akceptowanej definicji nieregularnej migracji. Z punktu widzenia krajów prze-
znaczenia jest to nielegalny wjazd, pobyt lub praca w tym państwie, co oznacza, 
że migrant nie ma niezbędnych zezwoleń lub dokumentów, wymaganych na 
mocy przepisów imigracyjnych na wjazd, pobyt lub pracę w danym kraju.  
Z punktu widzenia kraju pochodzenia, nielegalność jest zauważana w przypad-
kach, gdy osoby przedostają się przez granicę państwa bez ważnego paszportu 
lub dokumentu podróży, bądź nie spełniają wymogów administracyjnych do 
opuszczenia kraju. Synonimy: nielegalna migracja, nieuregulowana migracja. 
antonimy: migracja uregulowana, legalna migracja. 

 Zobacz także: Przemyt migrantów. 
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Niewola za długi. Stan lub sytuacja wynikająca ze zobowiązania dłużnika do oddania 
pod zastaw długu swoich osobistych usług lub usług osoby pozostającej  
w stosunku zależności wobec dłużnika, jeżeli wartość tych usług, oszacowana 
w granicach rozsądku, nie jest zaliczana na pokrycie długu lub też jeśli czas 
trwania i charakter tych usług nie są odpowiednio ograniczone i określone  
(art. 1. uzupełniającej Konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu 
niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa z 1956 roku). 
Czasami stosowana jako mechanizm kontroli i przymusu wobec ofiar handlu 
ludźmi. Pełne teksty: http://www.unhchr.ch/html/intlinst.htm 

 Zobacz także: Kontrola, Przymus. 

Niewolnictwo. Stan lub sytuacja osoby, co do której jest stosowana część lub 
wszystkie uprawnienia związane z prawem własności (art. 1. Konwencji w sprawie 
niewolnictwa z 1926 roku zmienionej Protokołem z 1953 roku). Niewolnictwo 
jest określone przez element prawa własności lub kontroli nad życiem innej 
osoby, przymusu i ograniczenia przemieszczania się oraz przez fakt, że ktoś nie 
ma prawa do urlopu lub do zmiany pracodawcy (tradycyjne niewolnictwo, nie-
wolnicza praca, poddaństwo, praca przymusowa i niewolnicze wykorzystywane 
w celach rytualnych lub religijnych). Pełne teksty: http://www.unhchr.ch/html/
menu3/b/f2sc.htm  

 Zobacz także: Niewola za długi.

Ochrona. Pojęcie ochrony odzwierciedla wszystkie konkretne środki, które umożli-
wiają osobom zagrożonym korzystanie z praw i pomocy przewidzianej przez 
międzynarodowe konwencje. Ochrona oznacza uznanie, że osoby mają prawa 
oraz że organy, które sprawują władzę nad nimi, mają obowiązki. Oznacza to 
obronę bytu prawnego osoby wraz z jej fizycznym istnieniem3. Ochrona to część 
kompleksowej strategii zwalczania handlu ludźmi. Ochrona ofiar może zawie-
rać (ale nie ograniczać się do) zapewnienia: schronienia, pomocy medycznej 
i psychologicznej, stworzenia możliwości otrzymania wizy, pomocy w dobrowol-
nym powrocie i reintegracji, bezpieczeństwa oraz krajowej i międzynarodowej 
współpracy. 

 Zobacz także: Zapobieganie, ściganie. 

Ofiara. Osoba, wobec której podejmuje się szkodliwe działania lub na której życie 
wywiera się negatywny wpływ; osoba zraniona, okaleczona lub pokrzywdzona 
na skutek różnych warunków (wypadki, przestępstwa itp.); osoba poddawana 
opresji lub znęcaniu się; osoba oszukana4.

3 The Practical Guide to Humanitarian Law, francoise Bouchet-Saulnier, Rowman & 
littlefield Publishers, Inc. 2002.

4 Merriam-Webster Online. 
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Ofiary handlu ludźmi. Mężczyźni, kobiety i dzieci, które są ofiarami przestępstwa 
handlu ludźmi. Synonim: handel ludźmi. 

 Zobacz także: Dziecko, handel ludźmi.

Plan zarządzania ryzykiem. Plan, który wprowadza w życie środki, aby ograniczyć 
ryzyko związane z sytuacją lub zdarzeniem do akceptowalnego poziomu. 

Porwanie. Nielegalne, przymusowe uprowadzenie lub zatrzymanie osoby lub grupy 
osób, zazwyczaj w celu wymuszenia ekonomicznych lub politycznych korzyści 
od ofiary porwania lub od osoby trzeciej. Porwanie jest zazwyczaj przedmiotem 
krajowego ustawodawstwa karnego poszczególnych państw, są jednak porwania, 
które funkcjonują w ramach jurysdykcji prawa międzynarodowego (np. piractwo)5. 
Zobacz także: uprowadzenie, Werbunek, Przymus.

Praca dzieci. Wszelkie prace wykonywane przez dziecko, które są szkodliwe dla 
jego zdrowia, edukacji oraz fizycznego, umysłowego, duchowego, moralnego 
lub społecznego rozwoju (art. 32 Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku). 
Państwa są zobowiązane do ustalenia minimalnego wieku zatrudnienia oraz 
regulowania godzin i warunków pracy dzieci. Pełne teksty: http://www.hrw.org/
children/child-legal.htm  

 Zobacz także: Dziecko, Wykorzystanie, Najgorsze formy pracy dzieci.

Praca przymusowa. „Wszelka praca lub usługi wymagane od jakiejś osoby pod 
groźbą jakiejkolwiek kary i do których dana osoba nie zgłosiła się dobrowolnie.” 
(art. 2. Konwencji MOP nr 29 o pracy przymusowej z 1930 roku). Dalsze obo-
wiązki państwa są zawarte w Konwencji zniesienia pracy przymusowej z 1957 
roku. Synonim: praca obowiązkowa. Pełne teksty: http://www.unhchr.ch/html/
intlinst.htm  

 Zobacz także: Wykorzystanie.

Pracownik migrujący. Pojęcie odnosi się do osoby, która ma być, jest lub została 
zaangażowana do działalności zarobkowej w państwie, którego ta osoba nie 
jest obywatelem (art. 2 Międzynarodowej Konwencji o ochronie praw pracowników 
migrujących oraz członków ich rodzin z 1990 roku). Pełne teksty: http://www.
unhchr.ch/html/menu3/b/m_mwctoc.htm  

 Zobacz także: Migracja.

5 M. feinrider, Kidnapping, w Encyclopedia of Public International Law, Nr 8, human Rights 
and The Individual In International law, International economic Relations, North-holland, 
elsevier Science Publishers B.V., 1985, s. 355.
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Prawa człowieka. To swobody i korzyści, które poprzez przyjęte współczesne wartości 
wszyscy ludzie powinni mieć zapewnione „z mocy prawa” w społeczeństwie,  
w którym żyją. Prawa te są zawarte w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka, 
której częścią jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 roku,  
a Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz 
Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 roku zostały opracowane na podstawie 
tego rdzenia (także np. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskry-
minacji kobiet, Międzynarodowa Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich 
form dyskryminacji rasowej). Pełne teksty: http://www.unhchr.ch/udhr/index.htm

Prostytucja. Praktyka angażowania w aktywność seksualną, zwykle z inną osobą niż 
małżonkiem/ką lub przyjacielem/przyjaciółką, w zamian za bezpośrednie otrzy-
manie płatności w formie pieniężnej lub innych wartościowych przedmiotach6. 

Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, uzupełniający 
Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej. Zajmuje się problemem współczesnego niewolnictwa, które 
powstało na bazie ludzkiego pragnienia polepszania sobie warunków życia. 
Zorganizowane grupy przestępcze wykorzystują to, osiągając ogromne zyski. 
Migranci są często zniewoleni lub zmuszani do podejmowania wyzyskujących  
i uciskających form zatrudnienia, często w seks-biznesie lub niebezpiecznych 
zawodach, podczas gdy nielegalne dochody uzyskiwane z tych działań idą na 
konto przestępczości zorganizowanej. Pełne teksty: http://www.unodc.org/
unodc/en/crime_cicp_convention.html Synonim: Protokół z Palermo. 

 Zobacz także: handel ludźmi, Konwencja przeciwko międzynarodowej prze-
stępczości zorganizowanej.

Protokół przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, 
uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej 
przestępczości zorganizowanej. Dotyczy on narastającego problemu przemytu 
migrantów przez zorganizowane grupy przestępcze, co daje im wysokie zyski  
i naraża ofiary na ogromne ryzyko. Pełne teksty: http://www.unodc.org/unodc/
en/crime_cicp_convention.html  

 Zobacz także: Przemyt migrantów, Konwencja przeciwko międzynarodowej 
przestępczości zorganizowanej.

Przemyt migrantów. „Organizowanie, w celu uzyskania, bezpośrednio lub pośrednio, 
korzyści finansowej lub innej korzyści o charakterze materialnym, nielegalnego 
wjazdu osoby na terytorium Państwa-Strony, którego taka osoba nie jest  
obywatelem lub w którym nie posiada stałego miejsca zamieszkania” (art. 3 
Protokołu przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną). 
Pełne teksty: http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_convention.html 
Zobacz także: Nieregularna migracja, Protokół przeciwko przemytowi migran-
tów drogą lądową, morską i powietrzną. 

6 encyclopedia Britannica Online, http://www.britannica.com, odwiedzona w czerwcu 2006 r.
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Przemytnik (osób). Pośrednik, który przemieszcza ludzi zgodnie z umową zawartą 
z nimi, w celu nielegalnego przetransportowania ich przez oficjalną granicę 
państwa. 

 Zobacz także: Przemyt migrantów.

Przestępczość zorganizowana. Szeroko rozpowszechniona działalność przestęp-
cza, koordynowana i kontrolowana przez określoną grupę osób7. 

 Zobacz także: Przemyt migrantów, handel ludźmi.

Przymus. Zmuszenie z użyciem siły fizycznej lub groźby użycia siły fizycznej8. 
 Zobacz także: Kontrola, Niewola za długi, Izolacja.

Przymusowe małżeństwo. Małżeństwo, które nie jest dobrowolne. Według Konwencji 
w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego  
i rejestracji małżeństw z 1962 roku, „Małżeństwo może być zawarte jedynie  
za swobodnie wyrażoną pełną zgodą przyszłych małżonków”. Wymuszone  
małżeństwo uznaje się za praktyki podobne do niewolnictwa, kiedy: „Kobieta 
pozbawiona prawa sprzeciwu zostaje przyrzeczona na żonę lub wydana za mąż 
za wynagrodzeniem płatnym bądź to w gotówce, bądź też w naturze na rzecz jej 
rodziców, opiekuna, rodziny lub jakiejkolwiek innej osoby lub grupy”, „Mąż  
kobiety, jego rodzina lub jego klan ma prawo przekazać ją innej osobie  
w zamian za otrzymane wynagrodzenie lub w inny sposób” lub gdy „Kobieta z 
chwilą śmierci swego męża może być przekazana w spadku innej osobie” (art. 
1c. uzupełniającej Konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolni-
kami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa). Wymuszone małżeń-
stwo jest zakazane na mocy Konwencji z 1979 roku w sprawie likwidacji wszel-
kich form dyskryminacji kobiet. Pełne teksty: http://www.unhchr.ch/html/me-
nu3/b/63.htm; http://www.unhchrch/html/menu3/b/e1cedaw.htm; http://
www.unhchr.ch/html/menu3/b/30.htm. 

 Zobacz także: Wykorzystanie, Wykorzystywanie seksualne.

Służba domowa. Służba może być rozumiana jako „wykorzystujący ekonomicznie  
i uzależniający stosunek pracy” bez „rozsądnej możliwości ucieczki”. W niektórych 
przypadkach „niewłaściwe warunki pracy migrujących pracowników żyjących  
u pracodawców można dokładnie opisać jako służbę”9. 

 Zobacz także: Wykorzystanie, Służba za długi.  

7 B. Garner (ed.), Black’s law Dictionary (7th edition), West Group, St. Paul, 1999 (opisany 
dalej jako Black’s law Dictionary).  

8  Ibidem. 
9 human Rights Watch, Hidden in the Home: Abuse of Domestic Workers with Special Visas 

in the United States, http://www.hrw.org/reports/2001/usadom/index.htm#TopOfPage, 
odwiedzona w październiku 2004 r.
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Służba za długi. Służba może być rozumiana jako „wykorzystujący ekonomicznie  
i uzależniający stosunek pracy” bez „rozsądnej możliwości ucieczki”10. Służba 
czasami wynika z sytuacji niewoli za długi, kiedy to wierzytelności są używane 
do kontrolowania ofiar handlu ludźmi. Zobacz także: Wykorzystanie, Niewola za 
długi, Służba domowa.

Ściganie. Postępowanie karne, w którym dla sądu powstaje akt oskarżenia osoby 
podejrzanej o popełnienie przestępstwa. W ramach kompleksowej strategii na 
rzecz zwalczania handlu ludźmi, interwencje prokuratury mogą mieć na celu 
(ale nie wyłącznie) wzmocnienie polityki karnej, zwiększenie sankcji karnych, 
budowanie potencjału oraz poprawę krajowej i międzynarodowej współpracy (np. 
pomiędzy organizacjami pozarządowymi i organami ścigania). 

 Zobacz także: Zapobieganie, Ochrona.

Świadoma zgoda. umowa, by coś zrobić, albo pozwolić, by coś się stało, zawarta  
z pełną wiedzą o wszystkich istotnych faktach, takich jak związane z nią ryzyko 
lub dostępne alternatywy. Na przykład pacjent może wyrażać świadomą zgodę 
na leczenie dopiero po tym, jak pracownik służby zdrowia przedstawi mu 
wszystkie możliwe zagrożenia związane z przyjęciem lub odrzuceniem leczenia11. 

Transport. Przemieszczanie towarów lub osób z jednego miejsca do drugiego przez 
przewoźnika. Zasadniczą częścią handlu ludźmi jest ruch międzynarodowy  
(z udziałem dwóch lub więcej krajów) lub ruch mogący się odbywać z jednej 
części kraju do drugiej (czyli handel wewnętrzny). Transport może odbywać się 
legalnie lub nielegalnie, drogą powietrzną, lądową lub morską. 

 Zobacz także: Werbunek, Wykorzystanie, handel ludźmi. 

Uprowadzenie. Czynność uprowadzenia kogoś siłą lub oszukańczą perswazją12.  
Zobacz także: Porwanie, Werbunek, Przymus.

Werbunek. Kluczowy element handlu ludźmi. Werbunek można podzielić na: całko-
wicie mylący, częściowo mylący oraz przymusowy (porwanie). 

 Zobacz także: handel ludźmi, Transport, Wykorzystanie.

Werbunek całkowicie mylący. Ofiary handlu ludźmi są zwabione obietnicami  
zatrudnienia i osiągnięcia korzyści finansowych i są całkowicie wprowadzone  
w błąd co do prawdziwych intencji handlarzy.

Werbunek częściowo mylący. Ofiary handlu ludźmi mogą być świadome, że mają 
być zatrudnione w danej działalności, ale nie wiedzą, na jakich warunkach.

10 human Rights Watch, Hidden in the Home: Abuse of Domestic Workers with Special Visas 
in the United States, http://www.hrw.org/reports/2001/usadom/index.htm#TopOfPage

11 www.nolo.com, odwiedzona w styczniu 2006 r.
12 Black’s law Dictionary. 
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Werbunek przymusowy. Ofiary handlu ludźmi są zwerbowane siłą. Synonim: Porwanie. 
Zobacz także: uprowadzenie, Porwanie.

Wewnętrzny handel ludźmi. handel ludźmi, który ma miejsce w obrębie danego kraju.

Wykorzystanie. Czynność skorzystania z czegoś lub kogoś, w szczególności czynność 
jednostki, która czerpie niesprawiedliwe korzyści od innych osób dla własnej 
korzyści13. Jest to kluczowy element handlu ludźmi: „Wykorzystanie obejmuje, 
jako minimum, wykorzystywanie prostytucji innych osób lub inne formy wyko-
rzystania seksualnego, pracę lub usługi o charakterze przymusowym, niewol-
nictwo lub praktyki podobne do niewolnictwa, zniewolenie albo usunięcie organów”. 
(art. 3 Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi). 
handlarze transportują ofiary wyłącznie w celu osobistego zysku, często by  
zarobić pieniądze na ich eksploatacji lub do uzyskania bezpłatnych usług lub 
pracy. Pełne teksty: http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_convention.html 

 Zobacz także: Praca przymusowa, Służba domowa, Wykorzystywanie seksualne, 
Werbunek, Transport.

Wykorzystywanie seksualne. W kontekście handlu ludźmi wykorzystywanie seksu-
alne przybiera różne formy, w tym prostytucji, pornografii, tańca egzotycznego, 
turystyki seksualnej lub wymuszenia małżeństwa. Ofiarami mogą być mężczyźni, 
kobiety i dzieci. Wykorzystywanie seksualne jest zakazane przez różne między-
narodowe instrumenty prawne, w tym Konwencje Genewskie i Deklarację  
w sprawie eliminacji przemocy wobec kobiet z 1993 roku. 

 Zobacz także: Wykorzystanie.

Wymuszony pobór do wojska. Według IV Konwencji Genewskiej, która chroni cywilów 
w sytuacji konfliktu zbrojnego, „Mocarstwo okupacyjne nie może zmuszać osób 
podlegających ochronie do służby w siłach zbrojnych lub pomocniczych”  
(Konwencja Genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny). Pełne teksty: 
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/92.htm 

 Zobacz także: Dziecko-żołnierz, Wykorzystanie.

Zapobieganie. akt zapobiegania (nie dopuszczenie do zaistnienia albo stania 
się)14. Część kompleksowej strategii zwalczania handlu ludźmi. Zapobieganie 
może zawierać (ale nie ograniczać się do) informacje i działania podnoszące 
świadomość czyli badania, seminaria, szkolenia, współpracę i tworzenie sieci 
(na poziomie lokalnym, krajowym, regionalnym i międzynarodowym). 

 Zobacz także: ściganie, Ochrona.

13 Black’s law Dictionary.
14 Merriam-Webster Online



Oświadczenie personelu Międzynarodowej Organizacji 
ds. Migracji zwalczającego handel ludźmi

Walczymy przeciwko wykorzystaniu migrantów we wszystkich jego formach,  
a zwłaszcza z poważnymi naruszeniami praw człowieka, którego ofiarami padły  
osoby pokrzywdzone w handlu ludźmi. W oparciu o nasze indywidualne zaangażo-
wanie i globalną obecność wzmacniamy potencjał naszych partnerów w rządach i 
społeczeństwie obywatelskim; ustanawiamy standardy operacyjne w celu osią-
gnięcia trwałych rezultatów, które: 
 
n zapewnią ochronę i wzmocnienie pozycji wszystkich ofiar: kobiet, mężczyzn, 

dziewcząt i chłopców;
n podniosą świadomość i zrozumienie problemu,
n wymierzą sprawiedliwość osobom odpowiedzialnym za handel ludźmi.
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