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O czym warto pamiętać, wybierając się na urlop, przypominają instytucje biorące udział we
wspólnej akcji "Przed wakacjami – co warto wiedzieć?". Funkcjonariusze apelują o zachowanie
ostrożności w czasie podróży, o zabezpieczenie mieszkania podczas naszej nieobecności,
zwracają uwagę na współczesną formę niewolnictwa jaką jest handel ludźmi i przestrzegają
przed kradzieżą tożsamości. Przypominają też o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

Bezpieczne Wakacje

Handel ludźmi
Przestępstwo handlu ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w
podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności i godność ludzka. Zwalczanie tego procederu stanowi wyzwanie dla
całej Unii Europejskiej. Wakacje to czas wyjazdów za granicę do prac sezonowych. Grupy przestępcze zajmujące się
handlem ludźmi wykorzystują różne metody, aby zwerbować osoby szukające pracy. Kiedy oferta pracy może być
oszustwem, jak unikać zagrożeń, jak przygotować się do wyjazdu i gdzie szukać pomocy?
Wyjeżdżając za granicę należy dokładnie sprawdzić wiarygodność przyszłego pracodawcy i upewnić się, co do
legalności zatrudnienia. Warto skorzystać z baz ofert pracy od sprawdzonych pracodawców i pośredników pracy. Można
skorzystać z takich stron, jak EURES – Europejskie Służby Zatrudnienia (www.eures.praca.gov.pl), czy KRAZ – Krajowy
Rejestr Agencji Zatrudnienia (www.kraz.praca.gov.pl). Na stronie KRAZ można sprawdzić, czy dana agencja zatrudnienia
oferująca pracę, jest zarejestrowana i działa legalnie. Jeśli mamy wątpliwości, czy oferta pracy może budzić obawy,
przed wyjazdem warto dokładnie sprawdzić wiarygodność takiego pracodawcy.
Przed wyjazdem warto znać adresy i numery telefonów ambasady oraz konsulatu RP w kraju, do którego się udajemy.
Poradnik i wiele cennych wskazówek związanych m.in. z bezpiecznym wyjazdem za granicę, znaleźć można m.in. na
portalu handelludzmi.eu.
Według Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości handel ludźmi jest trzecim, po handlu bronią i
narkotykami, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie. Dlatego tak ważna w tym zakresie jest edukacja.
Bardzo ważne jest uświadamianie, że handel ludźmi jest zbrodnią i pozostaje zbrodnią nawet wtedy, gdy odbywa się za
zgodą oﬁary. Karą za to przestępstwo jest pozbawienie wolności na czas nie krótszy od lat 3, maksymalny jej wymiar
to lat 15. Także przygotowanie do tego przestępstwa jest karalne.
Współczesne niewolnictwo może przybierać formę wykorzystania seksualnego, pracy przymusowej, handlu organami,
zmuszania do żebractwa lub przymusowego małżeństwa. Nowym przejawem tego procederu jest wykorzystanie ludzi do
wyłudzania świadczeń socjalnych i zasiłków, kradzież tożsamości.

Dominującą formą wykorzystania oﬁar handlu ludźmi jest ich eksploatacja seksualna. Jednakże ostatnie lata wskazują
na wyraźny wzrost wykorzystania oﬁar do pracy przymusowej. Wejście Polski do strefy Schengen, tym samym
możliwość swobodnego przekraczania granic, spowodowała, że Polska z kraju wyłącznie pochodzenia oﬁar stała się
krajem zarówno ich tranzytu, jak i przeznaczenia. Oﬁary pochodzą głównie z krajów Europy Wschodniej, tj. Ukrainy,
Bułgarii, Rumunii, a także państw azjatyckich – Tajlandii, Chin. Polskie oﬁary wykorzystywane są głównie w krajach
Europy Zachodniej – w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech.
Ponieważ zwalczanie handlu ludźmi jest jednym z priorytetów Komendanta Głównego Policji, w Biurze Kryminalnym KGP
funkcjonuje Wydział do Walki z Handlem Ludźmi. Jego zadaniem jest zwalczanie handlu ludźmi, sutenerstwa,
stręczycielstwa i kuplerstwa, a także zwalczanie pedoﬁlii i pornograﬁi dziecięcej. W komendach wojewódzkich Policji
oraz w Komendzie Stołecznej Policji funkcjonują etatowe wojewódzkie zespoły dw. z handlem ludźmi, umiejscowione w
strukturach wydziałów kryminalnych. Z kolei we wszystkich zarządach CBŚP KGP działają nieetatowi koordynatorzy
zajmujący się zagadnieniem zwalczania handlu ludźmi.
Na poziomie krajowym polska Policja w walce z handlem ludźmi współpracuje z organizacjami pozarządowymi,
społecznymi i instytucjami użyteczności publicznej.
W Wydziale do walki z Handlem Ludźmi Biura Służby Kryminalnej KGP funkcjonuje skrzynka e-mailowa
handelludzmibsk@policja.gov.pl, na którą każdy może przesłać informację o zaobserwowanych symptomach tego
procederu oraz 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. Przekazywane
informacje są weryﬁkowane przez policjantów WHL BK KGP i przekazywane do jednostek terenowych i partnerów
zagranicznych. Podjęcie czynności przez właściwe podmioty zapobiegło tragediom życiowym wielu osób.

O problemie, jakim jest handel ludźmi, należy pamiętać każdego dnia, nie tylko w okresie wakacji czy urlopów. Warto
więc wiedzieć jak ustrzec się przed takimi zjawiskami i gdzie udać się po pomoc.
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