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Krajowy System 

Pomocy Ofiarom 

Handlu Ludźmi (The 

National Referral 

Mechanism) 
Przewodnik dla rodziców
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NRM lub ‘Krajowy System Pomocy Ofiarom Handlu Ludźmi’ jest systemem 
ramowym służącym identyfikacji ofiar handlu ludźmi i współczesnego 
niewolnictwa.  

Podczas trwania tego procesu, stara się zapewnić ofiarom wsparcie i  
dostrzeżenie ich doświadczeń. 

. 

1. 

Dziecko zostało zwerbowane (np. 
poprzez obiecywanie mu pieniędzy, 
prezentów, statusu społecznego i/lub 
danie mu poczucia przynależności i 
tożsamości - nazywamy to 
"przygotowywaniem") 

 
LUB 

 
dziecko zostało przewiezione z 
punktu A do punktu B (mogło to mieć 
miejsce na długim lub krótkim 
dystansie, także w tej samej wiosce, 
mieście lub miasteczku) 

 
LUB 

 
dziecko było przetrzymywane. 
Przetrzymywanie oznacza 
zatrzymanie i ukrywanie kogoś, na 
przykład na farmie do pracy fizycznej 
lub w domu, który służy jako baza do 
handlu narkotykami (często 
nazywany "domem-pułapką"). 
 

2. 

Wszystko to zostało zrobione dla 
celów wykorzystania ofiary. 

 
Na przykład, młoda osoba jest 
wysyłana pociągiem z jednego punktu 
do drugiego, aby transportować i 
dostarczać narkotyki. Nazywamy to 
wykorzystywaniem przestępczym. 
 

 
Innym przykładem może być 
wykorzystywanie konta bankowego 
młodej osoby do gromadzenia 
pieniędzy, które zostały zdobyte w 
nielegalny sposób. Nazywamy to 
wyzyskiem finansowym 
 
Przykładem wyzysku w pracy może 
być zmuszanie młodej osoby do 
"pracy" bez wynagrodzenia 

 
Istnieje również wykorzystywanie 
seksualne, kiedy ktoś jest zmuszany 
do seksu z jedną lub więcej osobami. 

 

Czym jest NRM (Krajowy System Pomocy Ofiarom Handlu Ludźmi)? 
 

 
Czym jest handel ludźmi? 

 
Możemy uznać dziecko za ofiarę handlu ludźmi, jeżeli zostały spełnione dwa 
następujące warunki: 
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Do momentu podjęcia przez Home Office (Biuro Krajowe) ostatecznej decyzji na bazie 
wystarczających dowodów, można przesyłać dodatkowe informacje. Wszelkie nowe, istotne 
informacje pomogą w podjęciu decyzji. W związku z tym, że rodzice nie mogą zgłosić sprawy do 
NRM, mogą Państwo przesłać nowe informacje już po zgłoszeniu. Zachęcamy do tego, by w 
miarę możliwości robić to we współpracy z osobą lub organizacją, która pierwotnie skierowała 
sprawę do nas. Nowe informacje powinny być wysyłane na adres 
nationalreferralmechanism@homeoffice.gov.uk 

 

Podobnie jak w przypadku wszystkich form wykorzystywania dzieci, handel ludźmi i 

współczesne niewolnictwo wiążą się z brakiem równowagi siły między młodą osobą a osobami, 

które ją kontrolują (np. ze względu na jej wiek lub status). 

 
Jeśli dziecko jest traktowane tak, jakby było w czyimś posiadaniu (jak własność) lub jeśli jest 

zmuszane do pracy w jakimś miejscu i nie może z niego odejść, to mamy do czynienia ze 

współczesnym niewolnictwem. 

 
Należy pamiętać, że każde dziecko z dowolnego środowiska może zostać uwikłane w 
wykorzystywanie. Nie ma w tym nic wstydliwego, ważne jest jednak, aby zauważyć oznaki i zgłosić 
je, aby upewnić się, że dziecko otrzyma odpowiednie wsparcie. NRM nie jest alternatywą dla 
zwyczajowych procedur zabezpieczających, a raczej procedura NRM powinna je uzupełniać. 
Dlatego też, zgłaszanie problemów na policję i do lokalnych służb socjalnych pozostaje nadal 
najważniejszą kwestią. 

 

Procedura zgłoszenia w systemie NRM 

 
Rodzice nie mogą sami dokonać zgłoszenia do NRM, jednak pewne instytucje, takie jak policja i służby 

socjalne, mają obowiązek zgłaszania do Home Office (Biura Krajowego), jeśli podejrzewają, że ktoś 

mógł paść ofiarą handlu ludźmi. Osoby, które w związku z wykonywaną pracą zawodową, powinny 

wysłać takie zgłoszenie, są nazywane reagującymi w pierwszej kolejności. 

 

 Jeśli wystąpią sygnały świadczące o handlu ludźmi (znane również oznakami), powinno to 

wystarczyć, aby osoba reagująca w pierwszej kolejności skierowała sprawę do Home Office 

(Biura Krajowego). 

 
 Wówczas Home Office (Biuro Krajowe) podejmie decyzję, czy dana osoba powinna 

zostać uznana za ofiarę handlu ludźmi.  

 
 Niektóre organizacje charytatywne również mogą dokonywać zgłoszeń do NRM i służyć 

Państwu poradą. Na przykład, mogą Państwo zadzwonić pod numer telefonu zaufania 

NSPCC (Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci) lub telefonu 

zaufania Modern Slavery (Współczesne Niewolnictwo), aby otrzymać wsparcie. 

 

Co oznacza decyzja NRM? 

 
Podjęcie decyzji odbywa się w dwóch etapach: 

 

1. Decyzja oparta na poszlakach o poważnym charakterze powinna zostać podjęta w 

ciągu 5 dni. Oznacza ona: ‘Podejrzewam, lecz nie mogę udowodnić, że ktoś jest ofiarą. 

 

2. Następnie powinna zostać podjęta decyzja oparta na wystarczających dowodach. 
Oznacza to, że ‘‘Jest bardziej prawdopodobne, niż nie jest, że ktoś jest ofiarą. 

mailto:nationalreferralmechanism@homeoffice.gov.uk
https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/our-services/nspcc-helpline/
https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/our-services/nspcc-helpline/
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Stowarzyszenie+na+rzecz+Przeciwdzia%C5%82ania+Przemocy+wobec+Dzieci
https://www.modernslaveryhelpline.org/
https://www.modernslaveryhelpline.org/
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Jeśli dana osoba zostanie uznana za ofiarę handlu ludźmi, powinno to wpłynąć na sposób jej 

traktowania w przypadku aresztowania lub postawienia zarzutów za popełnione przestępstwo, ponieważ 

ta młoda osoba była wykorzystywana. W takiej sytuacji, ofiary handlu mają również prawo do 

skorzystania z obrony prawnej zwanej Modern Slavery Defense (Obrona Ofiary Współczesnego 

Niewolnictwa) i powinny omówić to ze swoim prawnikiem. 

 
Jeśli dziecko otrzyma pozytywną decyzję opartą na wystarczających dowodach ze strony Home Office 
(Biura Krajowego), powinno uzyskać wówczas dostęp do wsparcia, np. terapii, aby móc uporać się ze 
swoimi doświadczeniami.  
Takie wsparcie powinny zapewnić służby socjalne, a decyzja NRM powinna być częścią ich procesu 
decyzyjnego dotyczącego ochrony. Jako rodzice, mogą Państwo posłużyć się pozytywną decyzją, aby 
postarać się o wsparcie ze strony służb socjalnych. Państwa dziecko może również uzyskać dostęp do 
wsparcia ze strony Independent Child Trafficking Guardianship Service (Niezależnych Służb Ochrony 
Dzieci przed Handlem Ludźmi). 

 

Jeśli Państwa dziecko ubiega się o azyl lub ochronę w Zjednoczonym Królestwie, decyzja NRM może 

być w tym przypadku istotna. W niektórych przypadkach, pozytywna decyzja NRM może spowodować, 

że Home Office (Biuro Krajowe) przyzna Państwa dziecku uznaniowe pozwolenie na pozostanie w 

Zjednoczonym Królestwie. Ważne jest, aby zaangażować prawnika zajmującego się sprawami 

imigracyjnymi dziecka przy najbliższej okazji, najlepiej jeszcze przed zatwierdzeniem przez NRM. Może 

on wówczas udzielić porady na temat NRM i jego związku z wystąpieniem o ochronę dziecka 

 
Co zrobić, jeśli nie zgadzają się Państwo z decyzją NRM? 

 
Rodzice lub dziecko mają prawo zwrócić się o ponowne rozpatrzenie decyzji NRM przez Home Office 

(Biuro Krajowe), jeśli nie są z niej zadowoleni. Mają również prawo do zastępstwa prawnego, aby 

odwołać się od decyzji, co musi być wykonane przez adwokata zajmującego się prawem publicznym 

(pomoc prawna może być dostępna zależnie od okoliczności). Adwokata zajmującego się prawem 

publicznym można znaleźć tutaj. 

 

Gdzie uzyskać pomoc 

 
Aby uzyskać pomoc lub porozmawiać o problemach, należy zadzwonić pod numer telefonu zaufania 
Modern Slavery (Współczesne Niewolnictwo) - 0800 012 1700 lub telefonu zaufania NSPCC 
(Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci) - 0808 800 5000. 

 
Jeśli dziecko nie chce rozmawiać z Państwem o swojej sytuacji, a nawet jeśli to zrobi, prosimy o 
poinformowanie go, że zawsze może zadzwonić na Dziecięcy Telefon Zaufania pod numerem 0800 1111 
lub porozmawiać z jej pracownikiem online, zaś ze wszelkimi szczegółami można zapoznać się tutaj. W 
niektórych częściach Zjednoczonego Królestwa dzieci mogą uzyskać wsparcie Independent Child 
Trafficking Guardianship (Niezależnych Służb Ochrony Dzieci przed Handlem Ludźmi). Aby dowiedzieć 
się, czy Państwa dziecko może otrzymać wspomniane wsparcie, należy zadzwonić na 24-godzinną linię 
wsparcia Barnardo's pod numer 0800 043 4303 
 
Jeśli obawiają się Państwo, że dziecku grozi krzywda, prosimy o kontakt z policją pod numerem 
101 lub 999 w nagłych przypadkach i wyjaśnienie, że podejrzewają Państwo, że dziecko jest ofiarą 
handlu ludźmi. 

 
Zachęcamy również do skontaktowania się z lokalnym zespołem opieki społecznej - szczegóły 
dostępne są na stronie internetowej lokalnej rady miasta. Mogą Państwo znaleźć swoją lokalną radę 
tutaj. 

https://www.barnardos.org.uk/what-we-do/protecting-children/trafficked-children
https://chambers.com/guide/uk?publicationTypeId=1&practiceAreaId=429&subsectionTypeId=1&locationId=11805
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=Stowarzyszenie+na+rzecz+Przeciwdzia%C5%82ania+Przemocy+wobec+Dzieci
https://www.childline.org.uk/
https://www.gov.uk/find-local-council

