
30 lipca - Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

Handel  ludźmi  to  jeden  z  najbardziej  okrutnych  rodzajów  przestępczości.  Jest  ściśle  związany  z  nielegalną
imigracją i nielegalnym zatrudnianiem. Ofiarami handlarzy padają dzieci i dorośli, kobiety i mężczyźni, Polacy i
cudzoziemcy. Istotą tego przestępstwa jest podstępne uwikłanie człowieka w sytuację silnej zależności psychicznej
lub materialnej, w celu jego wykorzystania czy wyzysku. Według danych ONZ, handel ludźmi – dziećmi i kobietami
zmuszanymi  do  prostytucji  oraz  pracownikami  zmuszanymi  do  niewolniczej  pracy  –  jest  dzisiaj  najbardziej
dochodowym przestępstwem. Handel ludźmi oznacza: werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub
przyjmowanie osób, z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły lub też z wykorzystaniem innej formy przymusu,
uprowadzenia,  oszustwa,  wprowadzenia  w błąd,  nadużycia  władzy lub wykorzystania  słabości,  wręczenia  lub
przyjęcia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad inną osobą, w celu wykorzystania.
Polska coraz częściej staje się krajem docelowym dla ofiar handlu ludźmi, jednocześnie pozostając nadal krajem
ich tranzytu oraz pochodzenia. Obcokrajowcy najczęściej wykorzystywani są do prac domowych, polowych, w
sektorze  budowlanym,  w  szwalniach,  dzieci  są  wykorzystywane  do  żebractwa.  Państwowa  Inspekcja  Pracy
włączyła  się  w  działania  mające  przeciwdziałać  temu  zjawisku  i  jest  współautorem  poradnika  pt.  "Praca
przymusowa:  Poradnik  jak  ją  rozpoznać  i  jej  przeciwdziałać”.  Publikacja  została  przygotowana  przez
interdyscyplinarny  zespół  ekspertów  i  praktyków Grupy  Roboczej  ds.  relacji  z  osobami  świadczącymi  pracę
działającej przy Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organie
pomocniczym  Ministerstwa  Funduszy  i  Polityki  Regionalnej.  Publikacja  jest  dostępna  na  stronie:
https://pihrb.org/wp-content/uploads/2020/10/Poradnik-przeciwdzia%C5%82anie_pracy_przymusowej.pdf

Działania prewencyjne przeciwko handlowi ludźmi, niewolnictwa i pracy przymusowej prowadzi w Polsce m.in.
Fundacja La Strada. Państwowa Inspekcja Pracy jeszcze intensywniej włączyła się we współpracę z Fundacją.
Obszar wspólnego działania Fundacji  i  Państwowej  Inspekcji  Pracy to zarówno działania kontrolno-nadzorcze
realizowane w sprawach, w których istnieje podejrzenie handlu ludźmi do pracy przymusowej oraz edukacyjne i
informacyjne o charakterze prewencyjnym, służące przeciwdziałaniu temu zjawisku.

W Komendzie Głównej Policji funkcjonuje specjalna infolinia i skrzynka e-mail, dzięki którym każdy, kto posiada
informacje  o  przypadkach  handlu  ludźmi,  może  skontaktować  się  z  pol icją  pisząc  na  adres:
handelludzmibsk@policja.gov.pl  lub  dzwoniąc  pod  numer:  +48  664  974  934.

Organizacje i instytucje udzielające pomocy ofiarom handlu ludźmi:

La Strada – Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu. Telefon zaufania: +48 22 628 99 99* (pomoc,●

porady) - od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-18.00; w piątki w godzinach 9.00-14.00; w środy w
godzinach 14.00-18.00 dyżur w języku rosyjskim. Telefon dla klientów wietnamsko-języcznych: + 48 22 621 56 18.
Biuro fundacji: +48 22 622 19 85 (telefon administracyjno-biurowy); e-mail: strada@strada.org.pl.;
https://www.strada.org.pl/.
Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej - tel. interwencyjny: 511 801 161; e-mail:●

punkt@Po-MOC.pl  Porady prawnika - prawnik@Po-MOC.pl  informacja o możliwościach pomocy -
pomoc@Po-MOC.pl  biuro stowarzyszenia - tel. 32 255 38 69; e-mail: biuro@Po-MOC.pl,
https://www.po-moc.pl/pl
Fundacja Light House - e-mail: biuro@fundacjalighthouse.pl  tel. interwencyjny:  881 22 33 33.●

Fundacja You Can Free Us (od marca 2020 jako Fundacja Czas Wolności); e-mail: biuro@czaswolności.pl●

Armia Zbawienia - e-mail: armia.zbawienia@armia-zbawienia.pl●

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć - e-mail: biuro@pomocprawna.org, porady@pomocprawna.org●

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę - https://fdds.pl/szukasz-pomocy/●

Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych - numery linii wsparcia: 22 654 70 70 - z telefonów●

stacjonarnych w Polsce, +48 22 654 70 70 – dla połączeń z zagranicy, +48 22 654 70 70 – dla połączeń z
telefonu komórkowego.
Caritas Polska - https://caritas.pl/szukam-pomocy/●

Infolinia Migrant Info: 22 490 20 44 - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.●

Cudzoziemcy zainteresowani uzyskaniem pomocy proszeni są o kontakt telefoniczny z pracownikami IOM: 22 628
24 13, 22 623 81 76 lub mailowy: iomwarsawavr@iom.int.
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Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji: https://www.gov.pl/web/mswia/handel-ludzmi-to-przestepstwo
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