
 ■ Handel ludźmi to trzeci pod względem 
wielkości nielegalny biznes na świecie!

 ■ Obecnie na świecie jest ponad 40 mln 
ofiar współczesnego niewolnictwa 
(w tym 25 mln ofiar pracy przymusowej)!

 ■ Ofiarą tego nielegalnego procederu może  
stać się każdy. Płeć, wiek, wykształcenie  
czy pochodzenie nie gra tu roli.

Najczęściej ludzie 
są wykorzystywani do:

 ■ Pracy przymusowej
 ■ Prostytucji i „seks biznesu”
 ■ Żebractwa
 ■ Popełniania przestępstw 

Czy 
wiesz, 
że:

Handel ludźmi uznawany jest za współczesną 
formę niewolnictwa. Jest przestępstwem rażąco 

naruszającym podstawowe prawa człowieka, 
którego istotą jest wykorzystanie osoby  

nawet za jej zgodą w celu osiagnięcia korzyści.

Projekt nr PL/2020/PR/0109 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu 
Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Cel Szczegółowy 5 „Zapobieganie  
i zwalczanie przestępczości”. Cel Krajowy 4 „Przestępczość – wspieranie ofiar”.

GDZIE MOŻESZ UZYSKAĆ POMOC ?

KRAJOWE CENTRUM  
INTERWENCYJNO-KONSULTACYJNE 
DLA OFIAR HANDLU LUDŹMI (KCIK)
tel. + 48 22 628 01 20
e-mail: kcik@strada.org.pl
www.kcik.pl 

BIURO KRYMINALNE KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI 
tel. + 48 664 974 934
e-mail: handelludzmibsk@policja.gov.pl 

EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112

więcej informacji na temat przeciwdziałania 
handlowi ludźmi na stronie:

www.gov.pl/web/handel-ludzmi

JAKO OFIARA HANDLU LUDŹMI MASZ PRAWO DO:
 ■ POMOCY I WSPARCIA
 ■ OCHRONY
 ■ ODSZKODOWANIA
 ■ OKRESU REFLEKSJI  

I LEGALNEGO POBYTU
 ■ REINTEGRACJI 

I PODJĘCIA PRACY
 ■ POWROTU



Czujesz się zagrożony/a lub obawiasz się o swoje 
życie/zdrowie z powodu, że ktoś:

 ■ zabrał Ci paszport lub inny dokument tożsamości

 ■ bije Cię, szantażuje, znęca się lub grozi

 ■ zmusza Cię do kradzieży, żebractwa, prostytucji, 
pracy w bardzo ciężkich warunkach  

 ■ nie wypłaca Ci należnych pieniędzy

 ■ wykorzystuje Cię do zaciągania kredytów

 ■ odmawia podstawowych środków do życia

 ■ izoluje od świata, wiadomości, najbliższych…

Zanim podejmiesz pracę/wyjedziesz do pracy:

 ■ zweryfikuj pośrednika pracy oraz czy oferowana 
praca jest legalna 

 ■ upewnij się, że pracodawca istnieje, sprawdź opinie 
o nim

 ■ przeczytaj dokładnie dokumenty, które podpisujesz

 ■ poinformuj bliskich, gdzie wyjeżdżasz, bądź z nimi 
w stałym kontakcie

 ■ ustal wspólnie z najbliższymi hasło bezpieczeństwa

 ■ zeskanuj i wyślij na adres mailowy lub zrób ksero 
dokumentów tożsamości

 ■ zapisz adres konsulatu i namiary, gdzie uzyskasz 
pomoc w kraju, do którego jedziesz

 ■ zabezpiecz pewną kwotę, która pozwoli Ci  
na wcześniejszy powrót do domu, jeśli będzie  
to konieczne

MOŻESZ BYĆ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA 
HANDLU LUDŹMI!

NIE OBWINIAJ SIĘ ZA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ.

WINNY JEST SPRAWCA!

ZAWSZE SZUKAJ POMOCY!

SZUKASZ PRACY W POLSCE LUB ZA GRANICĄ? 

INTERESUJĄ CIĘ OFERTY PRACY ZA WYSOKĄ 
STAWKĘ PRZY MINIMUM KWALIFIKACJI?

JESTEŚ NARAŻONY NA NIEBEZPIECZEŃSTWO!


