
Współczesne niewolnictwo jest szkodliwym i ukrytym przestępstwem, a jego ofiary mogą być szczególnie odizolowane i niewidoczne w 

trakcie epidemii COVID-19. Jednak pomoc i wsparcie są dostępne dla ofiar współczesnego niewolnictwa. 

Czy spotkałeś  kogoś, kto może być potencjalną ofiarą współczesnego niewolnictwa? Nie musisz mieć pewności, że to współczesne niewolnictwo lub w pełni rozumieć 

rodzaje i definicje, aby zgłosić swoje obawy. Zadzwoń na policję pod numer 101, jeśli  podejrzewasz współczesne niewolnictwo lub 999 

w przypadku nagłego zagrożenia. Poufna infolinia Armii Zbawienia 24/7 pod nr 0800 808 3733 udzieli porad w sprawie 

uzyskania pomocy dla potencjalnych ofiar. 

WSPÓŁCZESNE NIEWOLNICTWO I COVID-19: Na co zwracać uwagę i jak uzyskać pomoc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat COVID-19 i współczesnego niewolnictwa, należy zeskanować kod QR lub odwiedzić                             
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-support-for-victims-of-modern-slavery/coronavirus-covid-19-support-for-victims-of-
modern-slavery 

 

Ustawa o Współczesnym Niewolnictwie z 2015 zawiera szczegółowe 

informacje na temat dostępnej pomocy i tego jak ją uzyskać. 

Tylko osoby Pierwszego Reagowania mogą zgłaszać potencjalne ofiary po 

pomoc. Podmioty Pierwszego Reagowania obejmują policję, władze 

lokalne, brytyjskie służby imigracyjne, służby kontroli granicznej, 

imigracyjne organy ścigania oraz określone organizacje pozarządowe. Jeśli 

nie  jesteś osobą Pierwszego Reagowania, możesz skontaktować się z 

instytucją Pierwszego Reagowania, np. policją, lub zeskanować kod 

QR, aby uzyskać pełną listę instytucji. 

     POMOC I WSPARCIE JEST DOSTĘPNE DLA OFIAR 

• Dorośli mają dostęp do szerokiego zakresu pomocy w całym Zjednoczonym 

Królestwie, jeśli wyrażą zgodę na skierowanie do National Referral Mechanism.   

• Dzieci otrzymują pomoc za pośrednictwem władz lokalnych. Każda potencjalna ofiara, 

która jest dzieckiem, musi zostać niezwłocznie skierowana do lokalnych służb ds. 

opieki nad dziećmi i zgłoszona do National Referral Mechanism gdy dziecko jest już 

bezpieczne. 

   DOSTRZEGANIE OZNAK WSPÓŁCZESNEGO NIEWOLNICTWA 
Zidentyfikownie potencjalnej ofiary współczesnego niewolnictwa może być trudne a 

potencjalne ofiary mogą niechętnie się zgłaszać lub mogą nie być w stanie tego 

zrobić. Dlatego ważne jest, aby personel mający styczność z klientami, zwracał 

uwagę na oznaki współczesnego niewolnictwa. 

 
Potencjalna ofiara współczesnego niewolnictwa może: 

• Okazywać znaki, że jej ruchy są kontrolowane. 

• Okazywać strach lub niepokój. 

• Pozwalać innym na wypowiadanie się w jej imieniu podczas bezpośredniego 
zwracania się do niej. 

• Wyglądać na niedożywioną, zaniedbaną lub posiadać nieleczone obrażenia. 

• Nie posiadać paszportu ani innych dokumentów podróży, ponieważ 

dokumenty te są przechowywane przez kogoś innego.   

• Nie mieć kontroli nad własnymi pieniędzmi lub kontem bankowym. 

• Wierzyć, że musi pracować wbrew swojej woli. 

• Być ofiarą przemocy lub gróźb wobec siebie lub członków rodziny i bliskich. 
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