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Sprawozdanie z działań w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi w regionie 
świętokrzyskim w 2018r.

1. Kontynuacja prowadzenia zakładki tematycznej Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi na 
stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/przeciwdzialanie-
handlo/10813,Przeciwdzialanie-handlowi-ludzmi.html

2. Przekazano wystawę mobilną „Oblicza handlu ludźmi” do powiatu jędrzejowskiego na 
potrzeby m. in. organizacji II kampanii powiatowej przeciwko handlowi ludźmi. Wystawa od 
lipca 2018 roku do listopada 2018 roku była dostępna w Centrum Kultury w Jędrzejowie;

3. ŚUW udostępnił powiatowi jędrzejowskiemu filmy CD z filmami „Zniewolony. 12 Years 
a Slave” r. oraz  „Uprowadzona”. Jednorazowa projekcja filmów miała miejsce w trakcie 
w/w kampanii w październiku 2018r. w Centrum Kultury w Jędrzejowie.  Odbiorcami 
pokazów była młodzież ze szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta i Gminy Jędrzejów;

4. Kontynuowano wykłady na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego z zakresu interwencji 
kryzysowej obejmującej również postępowanie w przypadku ofiar handlu ludźmi. Wykłady 
prowadzi należąca do Wojewódzkiego Zespołu ds. PHL Pani Grażyna Pisarczyk – kierownik 
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach;

5. Kontynuowanie działań przeciwko handlowi ludźmi w ramach Świętokrzyskich Dni 
Profilaktyki oraz w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Kielce;

6. Wytypowano 3 pracowników OPS z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału 
w szkoleniu z zakresu identyfikacji i wsparcia ofiar handlu ludźmi realizowanym przez 
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniach 24-26 września 2018r.

7. Wojewódzki Urząd Pracy w 2018 roku przeprowadził spotkania i warsztaty skierowane do 
osób bezrobotnych, które poświęcone były poszukiwaniu pracy za granicą, bezpiecznym 
wyjazdom do pracy, sytuacji na rynkach pracy oraz warunkom życia i pracy w krajach UE. 
W 2018 roku kontynuowano inicjatywę, jaką jest dyżur EURES w powiatowych urzędach 
pracy województwa świętokrzyskiego oraz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 
w Kielcach i na Politechnice Świętokrzyskiej. Osoby zainteresowane mogły skorzystać 
z bezpośrednich indywidualnych konsultacji z doradcą EURES, zapoznać się z ofertami 
pracy w krajach UE/EOG oraz informacjami nt. przygotowania się do wyjazdu do pracy za 
granicą.W ramach działań informacyjnych przeprowadzono również spotkania dla młodzieży 
odwiedzającej Regionalne Targi Pracy (organizowane przez WUP we współpracy 
z poszczególnymi powiatowymi urzędami pracy). W trakcie spotkań udzielano informacji 
z zakresu podejmowania pracy za granicą, bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicą 
(m.in. film „Kiedy wymarzona praca przeradza się w koszmar”), zjawiska handlu ludźmi. 
Łącznie w 2018 roku przeprowadzono na terenie województwa świętokrzyskiego 
24 spotkania grupowe, w których uczestniczyły łącznie 272 osoby (osoby bezrobotne, 
poszukujące pracy, młodzież, studenci). Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy wziął 
udział w spotkaniu dot. regionalnego konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje 
prawa w pracy”. Podczas spotkania zostały przedstawione zagadnienia dot. bezpiecznych 
wyjazdów do pracy w ramach prezentacji „Wyjazd do pracy za granicą – co musisz 
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wiedzieć!”. WUP we współpracy z Miejskim i Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach 
zorganizował XV Internetową Giełdę Pracy. W trakcie jej trwania odwiedzający mogli 
zapoznać się m.in. z informacjami o handlu ludźmi oraz o bezpiecznych wyjazdach do pracy 
za granicą. Dodatkowo przygotowany został krótki film edukacyjny o tym jak przygotować 
się do wyjazdu do pracy za granicą. Film został zamieszczony w serwisie YouTube i na 
stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

8. W ramach projektu „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa - praca w Holandii”  policjanci 
w garnizonie świętokrzyskim w dniach od 26.09.2018 r. do 28.09.2018 r. zorganizowali 
spotkania warsztatowe z policjantami z Holandii. W dniu 26.09.2018 r. na terenie działania 
KPP w Pińczowie odbyły się dwa spotkania, pierwsze z policjantami w liczbie 24 i drugie z 
pińczowska młodzieżą szkolną z Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie, Zespołu Szkół 
Zawodowych w Pińczowie oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu 
o łącznej liczbie 140 osób. W dniu 27.09.2018 r. na terenie działania KPP w Jędrzejowie 
odbyły się dwa spotkania, pierwsze z uczniami i nauczycielami łącznie 138 osób, oraz drugie 
w którym uczestniczyło 22 policjantów i 13 przedstawicieli z MOPS, GOPS, ZUS i Urzędu 
Pracy. W dniu 28.09.2018 r. w ramach przedmiotowego projektu zorganizowano dwa 
spotkania z funkcjonariuszami policji holenderskiej w powiecie włoszczowskim. Pierwsze 
spotkanie odbyło się w Sali Narad Starostwa Powiatowego we Włoszczowie 
w którym uczestniczyło ok 100 uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych. Kolejne 
spotkanie odbyło się w Komendzie Powiatowej Policji we Włoszczowie w którym 
uczestniczyło 15 policjantów, 7 pedagogów szkolnych, 6 pracowników pomocy społecznej  
oraz 2 przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy. Policjanci z Holandii podczas spotkań 
przekazywali treści edukacyjno-informacyjne związane z ewentualnymi zagrożeniami, jakie 
niosą za sobą wyjazdy zagraniczne, a także omówili przypadki handlu ludźmi, pracy 
przymusowej i wyzysku pracowniczego. Łącznie w ramach powyższego projektu odbyło się 
6 spotkań w  tym: 3 z 61 policjantami i 28 przedstawicielami  placówek oświatowych, 
MOPS, GOPS, ZUS i Urzędu Pracy oraz 3 z 378 uczniami. Z innych zrealizowanych 
przedsięwzięć należy m.in. wymienić: w okresie czasu od 09.03.2018 do 15.05.2018 r. 
policjanci z Wydziału Prewencji KWP w Kielcach przeprowadzili w garnizonie 
świętokrzyskim cykl 13 szkoleń dla policjantów pionu prewencji z KPP/KMP. Jednym z 
tematów było omówienie problematyki handlu ludźmi oraz ochrona ofiar i ściganie 
sprawców. Łącznie w szkoleniach uczestniczyło 510 policjantów. Przeprowadzenie szkolenia 
w dniu 21.03.2018 r. nt. „Realizacja działań profilaktycznych dotyczących eliminacji 
zjawiska handlu ludźmi”, w którym uczestniczyło 9 policjantów z Wydziału Prewencji KWP 
w Kielcach, w dniu 21.03.2018 r. policjanci z KMP w Kielcach przeprowadzili spotkanie w 
Centrum Edukacyjnym „Szklany Dom” w Ciekotach, w ramach VI Wiosennego Pikniku 
Profilaktycznego z uczniami szkół z Masłowa, Brzezinek, Mąchocic Kapitulnych i Mąchocic 
Scholasterii. Na pikniku przy zorganizowanym stoisku profilaktycznym przekazywano treści 
związane z zagrożeniami zjawiska handlu ludźmi oraz wręczano materiały i broszury 
informacyjne na w/w temat. Udział w przedsięwzięciu wzięło około 160 osób. W lutym 
w Zespole Szkół nr 1 w Ostrowcu Św. oraz w maju w PG nr 1 policjanci z KPP 
w Ostrowcu Świętokrzyskim wspólnie z rzecznikiem prasowym Izby Administracji 
Skarbowej w Kielcach – Wydział Komunikacji Społecznej przeprowadzili  spotkania 
z uczniami. Celem spotkań było uświadomienie młodzieży o formach wykorzystania ofiar 
handlu ludźmi, np. wykorzystaniu seksualnym, przymusowej pracy, handlu organami, 
zmuszaniu do żebractwa lub przymusowego małżeństwa. Omówiono również nowy przejaw 
tego przestępstwa jakim jest wykorzystanie ludzi do wyłudzania świadczeń socjalnych 
i zasiłków oraz kradzież tożsamości. Poinformowano również na co należy zwrócić uwagę 
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przy wyborze oferty pracy bądź wyjazdu poza granice kraju oraz 
o istniejącej stronie internetowej www.handelludzmi.eu . Łącznie w 8 spotkaniach 
uczestniczyło 222 uczniów. W dniach 26.10.2018 r. i 19.11.2018 r. w Centrum Kultury 
w Jędrzejowie odbyły się spotkania z młodzieżą szkolną z terenu powiatu jędrzejowskiego 
w ramach II Powiatowej Kampanii Przeciwko „handlu ludźmi”, której organizatorami 
przedsięwzięcia byli PCPR, Urząd Pracy oraz Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie. 
W spotkaniach uczestniczyło około 500 osób. Prowadzący omówili tematy z zakresu form 
zjawiskowych przestępstwa, właściwą reakcję w sytuacji zagrożenia, odpowiedzialne 
wyjazdy zagraniczne (praca, staż, wczasy) oraz ujawnione przypadki przestępcze na terenie 
państw unii  europejskiej. W dniu 15.11.2018 r. na prośbę dyrekcji Młodzieżowego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Węgrzynowie policjanci z KPP w Jędrzejowie zorganizowali 
spotkanie informacyjne dla 37 uczennic. Omawiane treści dotyczyły wszelkich działań 
przestępczych z zakresu „handlu ludźmi” w aspekcie wyjazdów zagranicznych oraz 
właściwej reakcji na takie zagrożenie. Podsumowując, w 2018 r. w garnizonie 
świętokrzyskim (bez danych zawartych powyżej dot. projektu „Twoje bezpieczeństwo – 
nasza sprawa -  praca w Holandii”)  przeprowadzono łącznie 35 szkoleń w których 
uczestniczyło 1013 policjantów. Natomiast w zakresie realizacji spotkań informacyjnych 
z młodzieżą szkolną przeprowadzono ich 106, w których uczestniczyło  4665 uczniów. 
Dodatkowo policjanci podczas przeprowadzanych spotkań czy też współorganizowanych 
festynów i pikników w których uczestniczyły osoby dorosłe (nauczyciele, rodzice, 
pracownicy pomocy społecznej, mieszkańcy) przekazywali informacje dot. obszaru handlu 
ludźmi oraz wręczali ulotki, broszury i komiks „Nie jesteś na sprzedaż”.  
W przedsięwzięciach tych łącznie uczestniczyło 1207 dorosłych osób.

9. Okręgowy Inspektorat Pracy w dniu 25.01.2018r. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. 
Kopernika, 25-366 w Kielcach ul. Kopernika 8 zorganizował wykład na temat zjawiska 
handlu ludźmi i zagrożeń na rynku pracy.

10. Udział przedstawiciela WPSiZ – członka Wojewódzkiego Zespołu ds. PHL w pracach nad 
projektem Funduszu Azylu Migracji i Integracji – projekt ukierunkowany jest na integrację 
cudzoziemców przebywających na terenie woj. świętokrzyskiego. Merytoryczna realizacja 
projektu została przewidziana w I kwartale 2019r.;

11. Organizacja w dniu 20 grudnia 2018r. spotkania Wojewódzkiego Zespołu ds. 
Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi celem ustalenia planu działań na rok 2019 oraz 
omówienia zmian do KPD.
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