
1. POLICJA, PROKURATURA I STRAŻ GRANICZNA
Policja, Prokuratura i Straż Graniczna to służby, w których zakresie działania leży ściganie sprawców tego przestęp-
stwa. W strukturach tych formacji funkcjonują komórki specjalizujące się w jego zwalczaniu. Powiadomienie służb 
śledczych możliwe jest także drogą elektroniczną, na adres: handelludzmibsk@policja.gov.pl lub poprzez formularz, 
dostępny na stronie: http://www.handelludzmi.eu/hl/kontakt/jestes-ofiara-lub-swia/6161,Jestes-ofiara-lub-swiad-
kiem-handlu-ludzmi-Poinformuj.html.  
Możesz też zadzwonić pod numer infolinii Policji: +48 664 974 934 lub uzyskać informacje na stronie Straży Gra-
nicznej: https://www.strazgraniczna.pl/  

3. FUNDACJA PRZECIWKO HANDLOWI LUDŹMI I NIEWOLNICTWU – LA STRADA
Jest organizacją pozarządową, która zajmuje się przeciwdziałaniem i zwalczaniem handlu ludźmi, w tym do pracy 
przymusowej. Pod numerem telefonu Fundacji +48 22 628 99 99 uzyskasz informację od osób merytorycznie przygo-
towanych do realizacji wszystkich zadań związanych z przeciwdziałaniem  handlowi ludźmi. Dodatkowo, w sprawach 
pilnych możesz całodobowo zadzwonić na numer: +48 605 687 750. 

2. KRAJOWE CENTRUM INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE DLA OFIAR HANDLU LUDŹMI 
Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK) powstało, aby zapewnić pomoc 
ofiarom handlu ludźmi. Działalność KCIK jest w całości finansowana z budżetu państwa jako zadanie publiczne 
zlecane organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. Aktualnie 
zadania KCIK realizują Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi – La Strada z Warszawy oraz Stowarzyszenie Pomoc 
dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej z Katowic. Do głównych zadań KCIK należą identyfikacja ofiar handlu 
ludźmi, działania interwencyjne, prowadzenie schronisk dla ofiar, a także poradnictwo.
Centrum prowadzi całodobowy telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi: +48 22 628 0120

PRACA PRZYMUSOWA 
SPRAWDŹ, CZY NIE JESTEŚ OFIARĄ PRACY PRZYMUSOWEJ!

UWAGA!
JEŻELI: 

MOŻLIWE, ŻE JESTEŚ OFIARĄ HANDLU LUDŹMI DO PRACY PRZYMUSOWEJ.

■ zostałeś/-łaś zmuszony do pracy, z której 
nie możesz dobrowolnie zrezygnować,

■ odebrano Ci paszport,

■ doświadczyłeś/-łaś przemocy lub groźby 
jej użycia wobec Ciebie lub kogoś z Twoich 
bliskich,

■ ograniczono Twoją wolność lub możliwość 
swobodnego poruszania się/opuszczania 
miejsca pracy czy zakwaterowania, 

■ jesteś szantażowany/a,

■ zostałeś/-aś uprowadzony,

■ zostałeś oszukany przez nieuczciwego 
pośrednika,

■ ktoś domaga się od ciebie zwrotu 
pieniędzy, których nigdy nie pożyczyłeś/-aś,

JEŻELI Z JAKIEGOŚ POWODU OBAWIASZ SIĘ POWIADOMIĆ O SWOJEJ SYTUACJI ORGANY ŚCIGANIA,  
SKONTAKTUJ SIĘ Z WYSPECJALIZOWANĄ ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ

SKORZYSTAJ Z POMOCY WŁAŚCIWYCH INSTYTUCJI I ORGANIZACJI
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