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Załącznik do lekcji profilaktycznej w ramach projektu o charakterze oddziaływania 

edukacyjnego pn. „Czy wiesz, że możesz mówić nie: zjawisku handlu ludźmi”,  

przeprowadzonej w formie on-line w dniu 16 października 2020 r. 

Zajęcia związane z obchodami Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi. 

 

 

Jedną z najważniejszych rzeczy związanych ze zwalczaniem handlu ludźmi jest budowanie szeroko 

rozumianej świadomości społecznej. Stąd pomysł na Europejski Dzień Przeciwko Handlowi 

Ludźmi, którego obchodzenie pozwala zwrócić uwagę społeczeństwa na problematykę związaną 

ze zwalczaniem tego przestępstwa. 

Aktywność przestępców nie zna granic państwowych. Poprzez nieograniczoną, globalną  

możliwość kontaktowania się, handel ludźmi to zjawisko ogólnoświatowe. 

W zależności od rejonu świata, sytuacji politycznej czy gospodarczej danego kraju proceder ten 

przyjmuje rożne rodzaje metod działania sprawców i formę tegoż przestępstwa.  

Biorąc pod uwagę naszą szerokość geograficzną oraz preferowane zachowania społeczne , zadajmy 

sobie pytanie: Kto może najczęściej znaleźć się w grupie ryzyka ofiar handlu ludźmi? 

Można wyszczególnić kilka profili, które mogą znaleźć się w grupie ryzyka, np.: 

- osoby poszukujące pracy – szczególnie za granicą lub w zupełnie obcym dla siebie środowisku, 

- osoby podróżujące samotnie/samodzielnie,  

- osoby w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej, 

- osoby o słabej kondycji psychicznej. 

 

Jak zachować się aby uniknąć zagrożeń? 

KILKA RAD: 

 

Czynności do wykonania przed wyjazdem w obce nieznane sobie miejsce: 

• Należy uzyskać wszelkie informacje o wyjeździe, 

• Podaj bliskim dane kontaktowe osób, z którymi wyjeżdżasz, dane osób do których 

jedziesz oraz adres, pod którym będziesz przebywał. 

• Umów się, jak często będziesz się kontaktował z bliskimi. 

• Ustal hasło, którym posłużysz się w sytuacji zagrożenia. 

• Zabierz ze sobą adres i numer polskiej ambasady lub konsulatu w kraju do którego 

jedziesz 
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Zachowaj ostrożność i nie daj się wykorzystać 

• Bezpośrednio po przybyciu na miejsce skontaktuj się  z bliskimi i przekaż im 

informacje o Twojej sytuacji. 

• Zawsze informuj bliskich o zmianie pracy lub miejsca pobytu. 

• Uważaj na przypadkowo poznane osoby, należy być ostrożnym przy zawieraniu 

nowych znajomości. 

• Podczas zabawy w klubie niech towarzyszy Ci grupa przyjaciół! 

• Pod żadnym pozorem nie pozostawiaj napoju bez nadzoru! 

• Należy być ostrożnym przy zawieraniu nowych znajomości. 

• Nigdy nie wychodź z nowo poznaną osobą i nie wsiadaj do samochodu należącego 

do obcych! 

• Poznając kogoś w Internecie warto posługiwać się Nickiem. 

• Nie należy wysyłać nieznajomym swoich zdjęć – nie wiadomo jak zostaną 

wykorzystane i do kogo trafią. 

 

Wyjazd do pracy 

W jaki sposób ludzie poszukują pracy za granicą ? 

• czytają ogłoszenia prasowe, internetowe itp. 

• odwiedzają urzędy pracy i inne biura pośrednictwa pracy, 

• dowiadują się od znajomych, rodziny, 

• wyjeżdżają bez wcześniejszych ustaleń, by na miejscu poszukać zatrudnienia, 

 

Sprawdzaj wiarygodność ofert pracy za granicą... 

 

• Korzystaj z usług urzędów pracy lub legalnie działających agencji zatrudnienia. 

• Domagaj się podania dokładnego adresu pośrednika. Odmawiaj spotkań  

z pośrednikiem poza biurem firmy. 

• Sprawdź czy i od jak dawna pośrednik ma zgłoszoną działalność gospodarczą - 

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia www.kraz.praca.gov.pl – rejestr agencji 

sprawdzamy po nazwie, nr NIP, miejscu siedziby,  rodzaju świadczonych usług. 

• Upewnij się czy pośrednik posiada umowę zawartą z pracodawcą zagranicznym  

i czy ma doświadczenie w kierowaniu do pracy za granicą. 

http://www.kraz.praca.gov.pl/
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• Pamiętaj, że polski pośrednik nie ma prawa skierować osoby poszukującej pracy 

do pośrednika zagranicznego. Może kierować wyłącznie do pracodawcy 

zagranicznego. 

• Sprawdź pracodawcę wskazanego przez pośrednika (adres, numer telefonu). 

Upewnij się, że istnieje i oferuje warunki pracy wskazane przez pośrednika. 

• Żądaj umowy pisemnej, w której będą podane warunki pracy, płacy, należne 

świadczenia, itp., sporządzonej  w języku, który rozumiesz. 

• Porównaj ceny za przejazd u przewoźnika przed dokonaniem na konto pośrednika 

wpłaty z tego tytułu. 

• Nie płać przed wyjazdem za mieszkanie za granicą, oferowane przez pośrednika. 

• Dopuszczalne jest pobieranie przez pośrednika opłat wyłącznie za: 

- dojazd i powrót osoby kierowanej; 

- wydawanie wizy; 

- badanie lekarskie; 

- tłumaczenie dokumentów, 

pod warunkiem, że opłaty te zostaną wskazane w umowie zawieranej przez agencję 

z osobą kierowaną do pracy. 

 

Zabierz ze sobą… 

 

1. Konieczne do podjęcia pracy dokumenty (przetłumaczone na język kraju 

pracodawcy) oraz ksero dokumentów tożsamości. 

2. Wszelkie umowy oraz korespondencję  z pracodawcą. 

3. Pieniądze na przeżycie kilku dni za granicą oraz ewentualny powrót do kraju. 

4. Ubezpiecz się oraz zabierz ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego 

(wydawaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia). 

5. Adresy, numery telefonów i e-maile do rodziny, ambasady, konsulatu RP oraz 

instytucji pomocowych. 

6. Telefon komórkowy z aktywnym roaming'iem. 

 

Pamiętaj... 

1. Podejmuj pracę w oparciu o przepisy prawa obowiązującego w danym kraju. 

2. Nie oddawaj nikomu własnego paszportu lub innego dokumentu tożsamości. 
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3. Przed wyjazdem zrób kserokopię paszportu (innego dokumentu) i zostaw 

domownikom. 

4. Pracodawcy przekazuj kopie swoich dokumentów, a oryginały tylko do wglądu. 

5. Nie zgadzaj się na nielegalną pracę.  

 

Gdzie szukać pomocy?   

Krajowe Centrum Interwencyjno – Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi, które pomaga 

osobom zamierzającym wyjechać za granicę, a także ofiarom handlu ludźmi pod numerem telefonu: 

0 22 628 01 20 oraz e-mailowo: info@kcik.pl 

Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”, tel. 0 22 628 99 99, e-mail: 

strada@pol.pl 

 

W Wydziale do Walki z Handlem Ludźmi Biura Służby Kryminalnej KGP funkcjonują: 

• Skrzynka e-mailowa handelludzmibsk@policja.gov.pl, na którą można przesyłać 

informację o zaobserwowanych symptomach tego procederu  

• telefon zaufania o nr. 664 974 934 służący do przekazywania informacji o zdarzeniach 

mogących wyczerpywać znamiona przestępstwa handlu ludźmi, pedofilii oraz pornografii 

z udziałem małoletniego.  

 

Na stronie www.handelludzmi.eu można znaleźć informacje o instytucjach realizujących zadania 

związane z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi oraz ze wsparciem osób poszkodowanych. 

Podejrzenie wykorzystywania seksualnego dziecka można zgłosić na stronie 

https://www.stopseksturystyce.fdds.pl. 

Wybrane podmioty zaangażowane w wspieraniu przeciwdziałania handlu ludźmi i pomocy 
ofiarom: 

 

Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada” 
00-956 Warszawa 10 
tel./fax (+ 48 22) 622 19 85 
tel. zaufania: (+ 48 22) 628 99 99 
www.strada.org.pl 
e-mail: strada@pol.pl 
 
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 
ul. Katowicka 31 
03-932 Warszawa 
tel. / faks: 
+48 22 616 02 68 
+48 22 616 03 14 

e-mail: biuro@fdds.pl 

mailto:info@kcik.pl
http://www.handelludzmi.eu/
https://www.stopseksturystyce.fdds.pl/
http://www.strada.org.pl/
mailto:biuro@fdds.pl
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ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi 
skr. poczt. 127 
00-958 Warszawa 66 
24h linia wsparcia: 0 801 24 70 70 
tel. (+48 22) 654 70 70 
fax (+48 22) 654 79 73 
www.zaginieni.pl 
e-mail: itaka@itaka.org.pl 

Ogólnopolska sieć organizacji pozarządowych przeciwko handlowi ludźmi 
www.przeciwkohandlowiludzmi.pl 
skr. poczt. nr 5, 00-956 Warszawa 
tel. +48 22 622 19 85 
fax +48 22 622 19 85 

e-mail: siec2014@strada.org.pl 

 
Przydatne linki: 

http://www.handelludzmi.eu 

http://www.pomocpokrzywdzonym.pl 

https://poland.iom.int 

 

http://www.zaginieni.pl/
http://www.przeciwkohandlowiludzmi.pl/
mailto:siec2014@strada.org.pl
http://www.handelludzmi.eu/
http://www.pomocpokrzywdzonym.pl/
https://poland.iom.int/

