Zjawisko handlu ludźmi w
Polsce.
Wybrane zagadnienia
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Charakterystyka zjawiska
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Charakterystyka zjawiska
 handel ludźmi jest zjawiskiem stosunkowo słabo zidentyfikowanym, jest to
jedna z trzech najbardziej dochodowych obok handlu bronią i narkotykami
działalności przestępczych na świecie
 ofiarą handlu ludźmi może paść każdy, także osoby starsze i chore mogą być
wykorzystane. Najczęściej wykorzystywane są osoby młode, do 30 roku życia
 osoby bezrobotne, poszukujące pracy za granicą mogą być bardziej podatne
na ryzykowne oferty, należy je traktować jako grupę ryzyka
 często osoby poszukujące pomocy mogą nie zdawać sobie sprawy, że zostały
wykorzystane i padły ofiarą handlu ludźmi.
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Charakterystyka zjawiska
Handel ludźmi jest zjawiskiem, które szerzej zaczęto identyfikować
w Polsce na początku lat 90 XX wieku.
Początkowo Polska jako kraj pochodzenia ofiar – kobiet wykorzystywanych do
pracy w prostytucji w Europie Zach. (RFN, Niderlandy)
Obecnie:
kraj pochodzenia – polskie ofiary wykorzystywane są przede wszystkim na
terenie Europy, identyfikowane są także przypadki wykorzystania na innych
kontynentach,
kraj tranzytowy – rejon, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy
wschodniej i Azji do Europy zachodniej, identyfikowane są także ofiary
z Afryki
kraj docelowy – ofiary, pochodzące głównie z Bułgarii, Rumunii, Ukrainy, ale
także coraz częściej z krajów azjatyckich są eksploatowane na terytorium
Polski
w Polsce identyfikowane są także przypadki handlu wewnętrznego –
wykorzystania Polaków na terytorium RP
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Charakterystyka zjawiska – grupy ryzyka
 osoby małoletnie (dzieci i nastolatki)
 osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
 osoby poszukujące pracy za granicą (bez znajomości języka, prawa i kultury
kraju, w którym się znalazły)
 KAŻDY!!!
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charakterystyka zjawiska – główne trudności
Niski poziom
samoidentyfikacji

…

Brak wiedzy
o uprawnieniach
przysługujących
ofiarom

Ograniczone
zainteresowanie
otrzymaniem
informacji
o zjawisku

Ograniczona
współpraca
regionalna

Trudność
w identyfikacji
potencjalnej ofiary
handlu ludźmi
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Polacy mają bardzo powierzchowną wiedzę o handlu
ludźmi.
Z przeprowadzonego w lutym 2010 r. przez TNS OBOP badania
opinii publicznej wynika, że 36 % osób objętych badaniem w ogóle
nie dostrzega faktu, że zjawisko to może występować na terenie
naszego kraju.
Jedna czwarta respondentów nie wiedziała co zrobić, aby
bezpiecznie zorganizować wyjazd za granicę.
Tylko 34% badanych sprawdziłoby, czy firma, w której mają
pracować za granicą istnieje,

a zaledwie 22% osób sprawdziłoby, czy agencja zatrudnienia
oferująca pracę działa legalnie.

Pojęcie handlu ludźmi
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Pojęcie handlu ludźmi – definicja (art. 115
zachowanie
sprawcy

metody
i
środki
cel

formy
wykorzystania

dzieci

22 Kk)

„Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie
lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

1.
2.
3.
4.

przemocy lub groźby bezprawnej,
uprowadzenia,
podstępu,
wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności
do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
5. nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub
stanu bezradności,
6. udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo
jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą
– w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności
w prostytucji,
w pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania,
w pracy lub usługach o charakterze przymusowym,
w żebractwie,
w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka lub
w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy.
Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi,
nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w pkt 1 – 6”.
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Definicja – zachowanie sprawcy
Handlem ludźmi jest:


werbowanie,



transport,

 dostarczanie,
 przekazywanie,
 przechowywanie
 lub przyjmowanie osoby
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Definicja – metody i środki
Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie,
przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:
1. przemocy lub groźby bezprawnej,
2. uprowadzenia,
3. podstępu,
4. wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego
pojmowania przedsiębranego działania,

5. nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia
lub stanu bezradności,
6. udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy

osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą
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Penalizacja handlu ludźmi

Art. 189a. k.k.
1. Kto dopuszcza się handlu ludźmi,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

1,

Handel ludźmi w świetle prawa UE
Artykuł 4 Dyrektywy 2011/36/UE
1. Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia, by
przestępstwo, o którym mowa w art. 2 (handel ludźmi), podlegało sankcjom karnym w
maksymalnym wymiarze co najmniej pięciu lat pozbawienia wolności.
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Dyrektywa 2009/52/WE (tzw. sankcyjna)
Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom nielegalnie przebywającym na terytorium Polski
Art. 10.
1. Kto powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu
uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach szczególnego
wykorzystania, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Tej samej karze podlega, kto powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez
ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącemu
pokrzywdzonym przestępstwem określonym w art. 189a 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny

3. Przez warunki szczególnego wykorzystania, o których mowa w ust. 1,
rozumie się warunki pracy osoby lub osób, którym powierzono wykonywanie
pracy z naruszeniem prawa, uchybiające godności człowieka i rażąco
odmienne, w szczególności ze względu na płeć, w porównaniu z warunkami
pracy osób, którym powierzono wykonywanie pracy zgodnie z prawem,
wpływające zwłaszcza na zdrowie lub bezpieczeństwo osób wykonujących
pracę.
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Formy wykorzystania – wykorzystanie seksualne
 Należy pamiętać, że w przypadku handlu ludźmi początkowa zgoda ofiary (np. na
świadczenie usług seksualnych) nie wyklucza możliwości uznania za ofiarę tego
przestępstwa.
 Wykorzystanie seksualne dotyczyć może zarówno zmuszania do prostytucji, jak też
innych form eksploatacji w tym np. zmuszanie do innych niż zachowań o charakterze
seksulanym (np. zmuszanie do tzw. cyberseksu, zmuszanie do pracy w przemyśle
pornograficznym)
 Do wykorzystania seksulanego może dojść także w celu zmuszenia ofiary do innych
działań (np. popełniania przestępstw), identyfikowane są także przypadki zmuszania
ofiar do obserwacji wykorzystania w ten sposób innej osoby)
 WAŻNE – także mężczyźni mogą być ofiarami handlu ludźmi w celu wykorzystania
seksualnego, w tym prostytucji
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Formy wykorzystania – zmuszanie do żebrania
 Przez zmuszanie do żebrania należy rozumieć także inne działania takie jak np.:
 zmuszanie do mycia szyb na skrzyżowaniach,
 zmuszanie do sprzedaży „cegiełek”, często przy tym udając osobę
niepełnosprawną,
 czy też zmuszanie do sprzedaży produktów o niskiej wartości (np. pumeksy)
 Osoby żebrzące mogą być zmuszane także do drobnych kradzieży.
 Często osoby mogą obawiać się o bezpieczeństwo bliskich, którzy także mogą być
zmuszani do żebractwa.
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Formy wykorzystania – zmuszanie do popełniania przestępstw
 Zmuszanie do popełniania przestępstw może dotyczyć przestępstw pospolitych, jak
na przykład zmuszanie do kradzieży sklepowych.
 Zmuszanie do popełniania przestępstw może być także związane z wykorzystaniem
do wyłudzania kredytów bankowych lub świadczeń socjalnych.
 Często osoby mogą nie zdawać sobie sprawy, że padły ofiarą przestępstwa, w
przypadku wyłudzeń mogą nawet nie wiedzieć, że na ich konto pobierane były
świadczenia (mogą nie znać podstawowych zasad dotyczących systemu prawnego)
 Sprawcy mogą zmuszać do popełniania przestępstw informując, że ofiara wcześniej
już naruszyła prawo (np. pracowała na czarno lub korzystała z fałszywego
dokumentu)
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Formy wykorzystania – niewolnictwo domowe
 Ta forma ma charakter zbliżony do pracy w warunkach przymusowych, wiąże się z
większą ingerencją w swobodę działań człowieka
 Osoby te zmuszane są do wykonywania wszelkich czynności, często po kilkanaście
godzin na dobę bez odpoczynku
 Ofiary niewolnictwa domowego często nie mają własnej przestrzeni życiowej (np.
nie mają własnego łóżka, nie mogą posiadać prywatnych rzeczy), nie otrzymują
wystarczającego pożywienia
 Często ofiary mogą być całkowicie pozbawione jakiegokolwiek prawa do
decydowania o sobie (np. skorzystanie z toalety)
 WAŻNE – mogą pojawić się przypadki niewolnictwa domowego
w placówkach dyplomatycznych
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Formy wykorzystania – handel dziećmi
 Wszystkie powyższe formy dotyczyć mogą także przypadków wykorzystania
małoletnich.
 Ofiary mogą być zmuszane do udawania pełnoletnich.
 W przypadku niektórych form, np. zmuszania do popełniania przestępstw ofiary
mogą podawać niższy niż w rzeczywistości wiek, w celu uniknięcia
odpowiedzialności karnej
 Należy mieć na względzie, że często osoby będące prawnym opiekunem mogą być
bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w proceder
 WAŻNE – sama organizacja adopcji wbrew przepisom ustawy nie powinna być
traktowana jako handel dziećmi o ile nie można określić celu wykorzystania (np.
adopcje dzieci, które później wykorzystywane są przez obce osoby do żebractwa)
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Podmioty zaangażowane w
przeciwdziałanie handlowi
ludźmi w Polsce - zarys
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Rozwiązania systemowe
Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013-2015
 3-letni program rządowy aprobowany przez Radę Ministrów (do końca
2012 roku 2-letni), nakładający zadania w zakresie zwalczania handlu ludźmi
na poszczególne instytucje administracji rządowej
 kontynuacja „krajowych programów zwalczania i zapobiegania handlowi
ludźmi”, realizowanych od 2003 roku
 główny cel: stworzenie warunków koniecznych dla skutecznego
przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi w Polsce oraz wsparcia ofiar
tego przestępstwa
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Rozwiązania systemowe
międzyresortowy Zespół do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi
 powołany Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów 8 marca 2004 r.
 organ opiniodawczo – doradczy Prezesa Rady Ministrów
 przewodniczy Sekretarz Stanu w MSW
 skład Zespołu: członkowie: MSW, KGP, KGSG, UdsC, MEN, MPiPS, MSZ, MS,
MZ, od 2011 r. BPRT, od 2012 roku ABW i MAiC
 instytucje zaproszone: GIP, PG, KPRM, KSSiP, Biuro Rzecznika Praw
Obywatelskich, Biuro Rzecznika Praw Dziecka oraz organizacje
międzynarodowe (IOM), a także pozarządowe (Caritas Polska, Centrum
Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja La
Strada, ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej)
Grupa Robocza – bieżąca wymiana informacji na poziomie ekspertów
Grupy eksperckie – ds. prewencji/ ofiar HL/ małoletnich ofiar HL/ statystyki
Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi w DPM MSW
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Instytucje zaangażowane w system zwalczania
i zapobiegania handlowi ludźmi
Policja

 Wydział dw. z Handlem Ludźmi BSK KGP (od 2006 r.)
 etatowe Zespoły dw. z Handlem Ludźmi w Wydz. Kryminalnych KWP/KSP
 nieetatowi funkcjonariusze w wydziałach zamiejscowych CBŚ

 Zespół do spraw stałego monitoringu i koordynacji działań Straż
Straż
Granicznej w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstwa handlu
Graniczna
ludźmi w KGSG (lipiec 2008 r.)
 nieetatowi koordynatorzy w Wydz. Operacyjno-Śledczych w Oddz. SG
 Prokurator – koordynator ds. handlu ludźmi w Dep.
Prokuratura ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PG
 prokuratorzy – konsultanci ds. handlu ludźmi w PA
Inspekcja porozumienie między Komendantem Głównym Straży Granicznej a Głównym
Inspektorem Pracy
Pracy
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Instytucje zaangażowane w system zwalczania
i zapobiegania handlowi ludźmi
 Krajowa sieć konsultantów wojewódzkich ds. wsparcia ofiar handlu
ludźmi – wydz. polityki społecznej w Urzędach Wojewódzkich
Wojewodowie
 zadanie wojewody – koordynowanie w ramach systemu pomocy
społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz
wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi
Ministerstwo
 Pomoc konsularna, działania realizowane w ramach protokołu
Spraw
dyplomatycznego
Zagranicznych
 Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu
organizacje
La Strada
pozarządowe  Stowarzyszenie Po-MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej
 ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
 Fundacja Dzieci Niczyje
 Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
organizacja
międzynarodowa Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)
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Uprawnienia ofiar handlu
ludźmi
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uprawnienia ofiar handlu ludźmi


Kodeks postępowania karnego – ochrona ofiar handlu ludźmi
w ramach prowadzonych czynności procesowych z ich udziałem



Ustawa o cudzoziemcach – legalizacja pobytu ofiar handlu ludźmi na
terytorium Polski



Ustawa o pomocy społecznej –udzielanie pomocy społecznej ofiarom
handlu ludźmi



Trwałe praktyki w zakresie udzielania pomocy ofiarom oraz
potencjalnym ofiarom handlu ludźmi
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uprawnienia – ustawa o cudzoziemcach
 oddzielny rozdział poświęcony ofiarom HL (art. 170-180)
 zaświadczenie dla ofiar – wystawiane przez funkcjonariusza organu ścigania na
okres 3 miesięcy (małoletni do 4 miesięcy) – ewidencja w systemie POBYT
 zezwolenie na zamieszkanie na czas określony – co najmniej 6 miesięcy do 3 lat
 zezwolenie na pobyt stały - po roku pobytu czasowego wydanego na podstawie
art. 176 - wymagana jest opinia prokuratora (uzasadniona obawa przed
powrotem do kraju pochodzenia)
 zakaz zobowiązania do powrotu i osadzania w ośrodkach strzeżonych, jak też
nie umieszcza się ofiar w wykazie
 prawo do polskiego dokumentu tożsamości dla cudzoziemca
 prawo do edukacji i dobrowolnych powrotów
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Uprawnienia - ustawa o pomocy społecznej
art. 7 pkt. 7a : „Pomocy społecznej udziela się osobom i ich rodzinom w
szczególności z powodu potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi”
O uzyskanie takiej pomocy mogą ubiegać się osoby (ofiary handlu ludźmi), które są
uprawnione do korzystania z pomocy społecznej tj.
a) obywatele polscy oraz cudzoziemcy legalnie przebywający na terytorium RP
(art. 5 ustawy). Zakres pomocy jest ustalany na podstawie rozeznanych przez
pracownika socjalnego potrzeb osoby ubiegającej się o pomoc
b) cudzoziemcy legalizujący pobyt na podstawie przyznanego im statusu
domniemamej ofiary handlu ludźmi (art. 5a Prawo do świadczeń w formie
interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku
celowego przysługuje cudzoziemcom przebywającym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 170
UoC, lub na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 176 UoC.”
(Nie jest wymagane przeprowadzenie wywiadu środowiskowego ani ustalenie
sytuacji materialnej, właściwa jest gmina miejsca pobytu cudzoziemca.)
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Wsparcie ofiar handlu ludźmi
w Polsce
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Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne
dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi (KCIK)
 zadanie publiczne zlecane przez Ministra SW organizacji pozarządowej
wyłonionej w drodze otwartego konkursu
 w całości finansowane z budżetu państwa (1 000 000 zł w 2014 roku)
 nadzorowane przez Departament Polityki Migracyjnej MSW
 prowadzone w 2014 roku przez:
Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej
i La Strada Fundację przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu
ofiar handlu ludźmi

ofiar eksploatacji pracy
przeznaczone dla

domniemanych ofiar handlu ludźmi

osób poważnie zagrożonych handlem
ludźmi oraz ich rodzin
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Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne
dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi
ZADANIA:
 prowadzenie całodobowego telefonu zaufania
 świadczenie pomocy w ramach interwencji kryzysowej
 prowadzenie specjalistycznych schronisk
 zapewnienie ofiarom handlu ludźmi realizacji należnych im praw
 wspieranie instytucji państwowych i samorządowych w zakresie
identyfikacji ofiar handlu ludźmi i pracy z nimi
 prowadzenie poradnictwa prewencyjnego dla osób prywatnych, jak
i instytucji świadczących pomoc ofiarom
 udzielanie pomocy cudzoziemcom w ramach Programu wsparcia i ochrony
ofiary/świadka handlu ludźmi
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Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne
dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi
WARUNKI OTRZYMANIA POMOCY:
nawiązanie kontaktu z organizacją pozarządową prowadzącą KCIK

tel.: +48 22 628 01 20

e-mail: info@kcik.pl
www.kcik.pl
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Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne
dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi
Liczba ofiar handlu ludźmi objętych pomocą KCIK w latach 2009-2013
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Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi
warunki udziału
nawiązanie przez cudzoziemca kontaktu z organami ścigania
(nie ma obowiązku składania zeznań)
zaistnienie uzasadnionego przypuszczenia, że jest ofiarą handlu ludźmi

zerwanie kontaktów ze środowiskiem przestępczym
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Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi
przebieg
uruchamiany przez
przedstawiciela
organów ścigania
(identyfikacja zgłoszenie do
Programu)

nadzorowany przez
koordynatora w MSW
(decyzja potwierdzenie
udziału w Programie)

realizowany przez
organizację
pozarządową
(bieżący monitoring,
informowanie o
zakończeniu udziału)
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Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi
realizacja w latach 2006 - 2013
rok

ilość ofiar

kobiety

mężczyźni

małoletni
pod opieką

małoletni
bez opieki

2006

10

10

-

-

-

2007

17

17

-

-

2008

20 (18 + 2)

14

2

2

2

2009

22

21

-

-

1

2010

34

20

12

-

2

2011

25 (2 os x 2)

16

6

-

3

2012

57

30

23

-

4

2013

56

27

20

7

2

SUMA

241

155

63

9

14
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Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi
zgłoszenia
województwo

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

20062013

mazowieckie
dolnośląskie
małopolskie
lubuskie
łódzkie
śląskie
kujawsko-pomorskie
pomorskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
podlaskie
lubelskie
podkarpackie
warmińsko-mazurskie
opolskie

4
1
1
2
1
1
-

5
2
4
1
1
1
1
2
-

6
4
2
1
2+ 2
2
1
-

5
1
4
2
5
1
2
1
1
-

9
1
8
1
2
9
1
1
1
-

10
3
3
3
2
1
1
1
1

7
27
3
1
7
8
1
1
1
1

8
1
17
4
16
1
3
1
1
1
1
1
-

54
31
30
25
24
15
14
13
8 +2
7
4
4
3
3
2

świętokrzyskie

-

-

-

-

1

-

-

-

1
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Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi
85
zgłoszenia – do marca 2014 roku
75

75

60

45

30
21
16
15

10

7

5

5

5

4

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0
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Wyzwania

• Konieczność zapewnienia wsparcia rosnącej liczbie ofiar
w szczególności ofiar pracy przymusowej w Polsce

• Stałe zagrożenie wykorzystaniem Polaków
poszukujących pracy poza granicami kraju

• Utworzenie regionalnych struktur ds. wsparcia ofiar i
działań prewencyjnych

Korzyści ze współpracy na poziomie
województwa
wymiana informacji na forum zespołu
znajomość roli poszczególnych podmiotów
i obszarów współpracy
zbadanie przygotowania poszczególnych instytucji
do pracy z ofiarą
dostęp do szkoleń – podnoszenie kwalifikacji

Wymiana informacji
 możliwość spotkań z ekspertami zajmującymi się problematyką
handlu ludźmi
 stworzenie sieci bezpośrednich kontaktów – możliwość szybszej
reakcji w przypadku podejrzenia kontaktu z ofiarą
 koordynacja polityki informacyjnej na poziomie województwa
 prezentacja zrealizowanych działań
 planowanie realizacji wspólnych przedsięwzięć

Znajomość ról i zakresu kompetencji
 opracowanie publikacji dotyczącej zakresu zadań, doświadczenia i
posiadanego „zaplecza”
 zbadanie początkowej siatki powiązań – kto z kim współpracował i
w jakim zakresie
 określenie obszarów możliwej współpracy pomiędzy
poszczególnymi podmiotami
 wspólne działania
 udział w inicjatywach innych podmiotów
 zdiagnozowanie elementów wymagających poprawy i
opracowanie rozwiązań

Zbadanie przygotowania instytucji do pracy
z ofiarą
 zbadanie stanu wiedzy o problemie handlu ludźmi
w obszarze działań poszczególnych podmiotów
 ewaluacja stanu przygotowania do realizacji działań przez
poszczególne podmioty (także np. jednostki podległe,
zamiejscowe, powiązane)
 stworzenie bezpośredniej bazy kontaktowej
 przygotowanie opracowania dotyczącego problematyki handlu
ludźmi uwzględniającego specyfikę poszczególnych województw

Dziękuję za uwagę

Departament Polityki Migracyjnej, Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
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