
Aneta wyjechała do pracy 
w Niemczech na zaproszenie znajomej 

ze szkoły. Odnalazły się na „facebooku”. 
Znajoma zaoferowała pomoc w poszukiwaniu 
pracy i bezpłatne mieszkanie na początek. Za-

mieszkały razem i po jakimś czasie koleżanka oznaj-
miła, że znalazła dla niej pracę. Kiedy okazało się, że to 
prostytucja, Aneta powiedziała, że nie chce tego robić, 
ale jej koleżanka stwierdziła, że nie ma mowy o rezyg-
nacji i że Aneta ma u niej spory dług, bo nie płaciła za 
mieszkanie i jedzenie. Dziewczyna nie miała wyjścia 
i zgodziła się, zwłaszcza, że koleżanka groziła, że jak 
odmówi albo ucieknie, to naśle na nią Albańczyków 

z mafii, którzy urządzą ją tak, że rodzona matka jej nie 
pozna. Aneta zgodziła się na prostytucję – myślała, 
że szybko spłaci dług i wróci do domu, ale kwota 

Długu ciągle rosła... 

ZABIERZ ZE SOBĄ

A  poza tym:

Europejską Kartę Ubezpieczenia 
Zdrowotnego, po to, aby w razie potrzeby 
Narodowy Fundusz Zdrowia pokrył koszt 
Twojego leczenia za granicą. Kartę 
otrzymasz w siedzibie NFZ.

Adres i numer telefonu polskiego konsulatu 
w kraju, do którego jedziesz. W razie 
jakichkolwiek kłopotów tam otrzymasz 
pomoc.

Słownik lub rozmówki - jeśli nie masz 
zaufania do swoich umiejętności językowych.

Numer telefonu Poland direct kraju, do 
którego jedziesz. Dzięki tej usłudze można 
zatelefonować do Polski (tylko na numer 
stacjonarny), o ile osoba, do której dzwonisz, 
zgodzi się zapłacić za rozmowę. Telefonistka 
mówi po polsku.

Telefon komórkowy  z roamingiem – lub (co 
będzie tańsze) bez simlocka, aby włożyć do 
niego miejscową kartę SIM.

ZAWSZE DOMAGAJ SIĘ UMOWY O PRACĘ – 
NAJLEPIEJ PO POLSKU 

ZANIM PODPISZESZ UMOWĘ, DOKŁADNIE 
PRZECZYTAJ JEJ TREŚĆ I SPRAWDŹ, CZY 
WSZYSTKO ROZUMIESZ

ZASTANÓW SIĘ, CZY ODPOWIADAJĄ CI 
WARUNKI ZAWARTE W UMOWIE

NICZEGO NIE PODPISUJ BEZ ZASTANOWIENIA!!! 
   
NIE PODPISUJ DOKUMENTÓW, KTÓRYCH TREŚCI 
NIE ROZUMIESZ!

JEŚLI WRĘCZASZ POŚREDNIKOWI PIENIĄDZE – 
ŻĄDAJ POKWITOWANIA!

NIE ZGADZAJ SIĘ NA SZYBKI WYJAZD (NP.                                                                  
NASTĘPNEGO DNIA). KAŻDĄ PROPOZYCJĘ 
TRZEBA PRZEMYŚLEĆ. WARTO TEŻ ZASIĘGNĄĆ 
RADY STARSZYCH, KTÓRYM UFASZ.

ZANIM WYJEDZIESZ...
Dopełnij wszelkich koniecznych formalności 

Ubezpiecz się (od następstw nieszczęśliwych wypadków 
i kosztów leczenia za granicą)

Zrób kserokopie dokumentów, które masz zamiar wziąć ze 
sobą, i zostaw bliskim (osobom, którym ufasz). Dołącz do 
nich aktualną fotografię 

Zostaw też adres, pod którym będziesz przebywać za granicą, 
numer telefonu, imię i nazwisko pracodawcy oraz nazwiska 
I adresy osób, z którymi wyjeżdżasz (lepiej nie wyruszać w 
pojedynkę)

Ustal częstotliwość kontaktów (telefonicznych czy 
mejlowych) z bliskimi (osobami, którym ufasz), np. raz w 
tygodniu o określonej porze. Ustal hasło, którym się posłużysz 
w przypadku ewentualnych kłopotów i niemożności 
powiedzenia tego wprost (np. przekaż pozdrowienia dla 
kogoś, kto nie istnieje itp.)

Zorientuj się, czy w kraju do którego wyjeżdżasz, działa 
organizacja pozarządowa, która może udzielić pomocy (np. 
podobna do Krajowego Centrum Interwencyjno- 
Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi)

ZANIM PODEJMIESZ 
DECYZJĘ O WYJEŹDZIE...

W poszczególnych krajach Unii przepisy 
regulujące pracę cudzoziemców różnią się. 

Zanim wyjedziesz, koniecznie sprawdź, jakie 
są zasady zatrudniania cudzoziemców 

i jakich formalności należy dopełnić, aby 
pracować legalnie. Takie informacje znajdują 

się zwykle na stronach internetowych 
ambasad poszczególnych państw.

Szukaj 
ofert pracy 
legalnej! 
krajach Unii Europejskiej, więc 

można tam zatrudnić się bez konieczności 
uzyskania pozwolenia na pracę. 

Oczywiście w państwach niezrzeszonych 
w UE (Norwegia, Szwajcaria) nadal
potrzebne jest pozwolenie na pracę.

 
 

W gazetach i Internecie jest mnóstwo ofert 
pracy. Zanim się na którąś zdecydujesz, 

zastanów się, jakie są Twoje oczekiwania. 
Odpowiedz sobie na pytanie, czy masz 

właściwe kwalifikacje, aby podjąć taką a nie 
inną pracę. Nie podejmuj decyzji zbyt 
szybko. Jeśli pracę oferuje pośrednik – 

spotkaj się z nim! Nie załatwiaj wszystkiego 
przez telefon i Internet! Jeśli pracę oferuje 
osoba znajoma (np. znajomy poznany na 
czacie w sieci), zastanów się, czy ta osoba 
rzeczywiście jest godna Twojego zaufania.

Rynki pracy zostały otwarte we wszystkich



Sylwia 
zawsze lubiła tańczyć i bawić się. 

Imprezy były jej żywiołem. Ucieszyła się, 
kiedy koleżanka zaproponowała jej wspólny 

wyjazd do Włoch. Miałyby tam pracować jako 
hostessy w klubie nocnym. Praca lekka, łatwa i 

przyjemna – dotrzymywanie towarzystwa gościom 
klubu, namawianie ich do jedzenia i picia drinków, 

a nade wszystko mnóstwo zabawy. I jeszcze za to 
wszystko płacą! Sympatyczna rezydentka, z którą 

kontaktowały się przez GG, opowiadała, jak będzie 
fajnie. Sylwia szybko podjęła decyzję i razem 

z koleżanką wyjechała do Parmy w północnych 
Włoszech. Klub, gdzie miały pracować, wyglądał 
całkiem zwyczajnie, ale wbrew temu, co mówiła 

rezydentka, praca była zupełnie inna. Okazało się, 
że – owszem – mają dotrzymywać towarzystwa i 
zachęcać do konsumpcji, ale wymagano też, aby 

hostessy pozwalały się klientom dotykać i 
obejmować. Mile widziane przez kierownictwo 

klubu było umawianie się z klientami na „prywatne 
spotkania”. Po dwóch tygodniach Sylwia 

dowiedziała się, że jeśli nie pozwoli się obmacywać 
i nie będzie się umawiać, to niewiele zarobi – 

możliwe, że nie zarobi nic. Kiedy powiedziała, że 
nie zgadza się na takie traktowanie, kazano jej

 się pakować i wynosić. Za przepracowane
 dwa tygodnie nie dostała ani grosza.

Praca za granicą? 
Czemu nie!  

Może emigracja to dobry 
pomysł. Mimo kryzysu, 

nadal wiele osób wyjeżdża 

P A M I ĘT A J !

TO NIE JEST TWOJA WINA! 
 TY JESTEŚ OFIARĄ 

I POTRZEBUJESZ POMOCY!

TWOJE DOKUMENTY SĄ TWOJĄ 
WŁASNOŚCIĄ!

NIKT NIE MA PRAWA CI ICH ODEBRAĆ!

WINIEN JEST SPRAWCA – 
POWINIEN ZOSTAĆ UKARANY!

Nawet wówczas, kiedy nie masz dokumentów, masz prawo do opieki 
i pomocy polskiego konsula oraz do pomocy ze strony policji.

Jeśli ktoś Cię krzywdzi (np. bije, szantażuje, zmusza do czegoś),

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, 
skontaktuj się: 

Krajowe Centrum 
Interwencyjno-
-Konsultacyjne 

dla Ofiar Handlu 
Ludźmi

osobom rozważającym możliwość wyjazdu do
pracy za granicą

osobom, które są ofiarami handlu ludźmi (zostały 
sprzedane, zostały zmuszone do prostytucji lub 
innej pracy, zostały oddane w stan niewolnictwa) 
oraz ich rodzinom 

instytucjom wymiaru sprawiedliwości i pomocy 
społecznej

0 22 628 01 20

info@kcik.pl
Możesz także wysłać pytania mejlem:

Pomagamy i doradzamy:

Marcin chciał zarobić na studia. W lokalnej 
Gazecie znalazł ogłoszenie o możliwości podjęcia 
pracy  na plantacji pomidorów w Apulii we Wło-
szech. Zadzwonił pod podany numer komórkowy – 
trzeba było tylko wpłacić pośrednikowi 800 złotych 
na koszty i transport. Jego kolega także był zaintere-
sowany pracą – postanowili pojechać razem. Na 
miejscu czekały na nich pomidorowe pola aż po ho-
ryzont i mieszkanie w barakach bez wody i elektry-
czności. Zarówno w pracy, jak i poza nią, byli 
bezustannie pilnowani przez polskich i ukraińskich 
„ochroniarzy”. Jedli tylko to, co im przywieziono, nie 
było możliwości ugotowania posiłku. Na pole nie 
dostarczano wody, więc ludzie słabli z gorąca i wy-
cieńczenia. Marcin wiele razy widział „ochroniarzy” 
znęcających się nad robotnikami, którzy nie mieli 
siły pracować. Czasami ktoś znikał... Ludzie bardzo 
bali się podjąć jakieś działania, ale bali się też, że 
jeśli nic nie zrobią, to nikt się nie dowie, co się 
dzieje na polu. A nowi robotnicy ciągle przy-
bywali... Któregoś dnia Marcin z kolegą 
wszczęli awanturę, co przyciągnęło uwagę 
pilnujących. W tym czasie jeden z ro-
botników wdrapał się po ogrodzeniu, 
wydostał na zewnątrz i sprowa-
dził pomoc.

Fundacja przeciwko
Handlowi Ludźmi 
i Niewolnictwu

Krajowe Centrum 
Interwencyjno-
-Konsultacyjne
dla Ofiar 
Handlu Ludźmi

Fundacja La Strada jest wykonawcą zadania na zlecenie Ministra Spraw
Wewnętrznych: Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno 
– Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi
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