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Sprawozdanie z działań w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi w regionie 
świętokrzyskim w 2019r. 

Zgodnie z informacjami przekazanymi Wojewodzie Świętokrzyskiemu na podstawie art. 22 pkt 15 
ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507)

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. 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 w trakcie całego roku 2019.

3. W styczniu 2019 r. zidentyfikowano na terenie województwa świętokrzyskiego i objęto 
ochroną obywateli Gruzji. Do KWP w Kielcach zgłosiła się grupa  6 Gruzinów, którzy byli 
wykorzystywani do pracy w branży budowlanej. Za wykonaną pracę nie otrzymywali 
wynagrodzenia. Proceder czerpania z nich korzyści trwał kilka miesięcy. Po wstępnym 
przesłuchaniu 2 osoby otrzymały status świadka, 4 osobom KWP wydała zaświadczenia 
o byciu domniemanymi ofiarami handlu ludźmi. Zaświadczenie to jest ważne 3 miesiące, 
jednak nie daje im możliwości podjęcia pracy. Wystąpiła potrzeba zdobycia dla w/w osób 
zezwoleń na pobyt czasowy z uwagi na fakt, że Panowie deklarowali chęć podjęcia pracy 
w Polsce, motywując to tym, że w kraju pochodzenia mają rodziny na utrzymaniu, a jeden 
z nich ma chore dziecko.  Osoby te posługiwały się jedynie językiem ojczystym, w związku 
z czym w celu udzielenia pomocy, wypełnienia dokumentów pobytowych niezbędna była 
pomoc tłumacza. KWP przekazała do Wojewody bazę tłumaczy, w tym tłumaczy przysięgłych. 

4. W 2019 roku w dniu 21 stycznia, w związku z powyżej opisaną sytuacją w trybie pilnym, 
w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie Zespołu ds. PHL. 
Uczestniczyło w nim 6 członków Zespołu (2 funkcjonariuszy KW KMP, 2 przedstawicieli CIK 
Caritas w Kielcach, przedstawiciel MOPR, pracownik Wydziału Polityki Społecznej 
i Zdrowia). 
W celu objęcia ochrony ofiar na bieżąco odbywała się z ramienia Wojewody Świętokrzyskiego 
koordynacja wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi. Z uwagi na potrzebę podejmowania 
różnorodnych działań, w tym  dot. instytucji pomocowych ze strony Krajowego Centrum 
Interwencyjno-Konsultacyjnego prowadzonego przez La Stradę odbyła się wideokonferencja. 
W trakcie spotkania ustalono działania, które należy niezwłocznie podjąć na rzecz 
zabezpieczenia sytuacji osób poszkodowanych.
Działania polegały min. na: 
-Zapewnieniu warunków bytowych ( zabezpieczenie noclegów i wyżywienia oraz udzielenie 
pomocy rzeczowej) i pomocy w znalezieniu pracy.
- Sporządzeniu wniosków o wydanie zezwolenia na pobyt, legalizacja pobytu.
- Udzieleniu interwencji kryzysowej w  żałobie 1 osobie po śmierci brata, pomoc w organizacji 
przelotu i umożliwienie udziału w pogrzebie członka rodziny w Gruzji

W systemie wsparcia pozostało docelowo dwóch beneficjentów (dwóch wróciło do swojego 
kraju, pozostałych dwóch miało stałe źródło dochodu, podjęli pracę).
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5. Materiały informacyjne przekazane do Urzędu Wojewódzkiego z MSWiA w formie 
komiksów, plakatów były dystrybuowane podczas wydarzeń organizowanych na terenie 
województwa z ramienia Wojewody Świętokrzyskiego (Świętokrzyskie Dni Profilaktyki, 
Senioralia, spotkania z jednostkami samorządów). 
Wystawę mobilną „Oblicza handlu ludźmi” przekazano do powiatu jędrzejowskiego na 
potrzeby m. in. organizacji III kampanii powiatowej przeciwko handlowi ludźmi.

6. Trzy osoby z terenu województwa świętokrzyskiego zostały wytypowane do udziału kadry 
jednostek samorządu terytorialnego w szkoleniach organizowanych przez MSWiA 
pn. „Szkolenie dla kadry pomocy społecznej w zakresie wsparcia ofiar handlu ludźmi” Udział 
w tych szkoleniach zwiększył poziom kompetencji w zakresie przeciwdziałania handlowi 
ludźmi na terenie województwa.

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzime w Jędrzejowie zwróciło się do Wojewody 
Świętokrzyskiego się z prośbą o przekazanie dostępnych materiałów dotyczących 
przeciwdziałaniu handlowi ludźmi, celem wykorzystania ich podczas III Powiatowej Kampanii 
Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. 
Udostępnione w tym celu materiały:
a. W ramach przekazania:
- broszura informacyjna w formie komiksu pn. „Nie jesteś na sprzedaż” 
- plakaty informacyjne – 3 rodzaje 
 b. W ramach wypożyczenia:
 - wystawa mobilna dot. problematyki handlu ludźmi
Przekazana wystawa w dalszym ciągu wykorzystywana jest na rzecz przeciwdziałania 
handlowi ludźmi na terenie powiatu jędrzejowskiego. Od 23 lipca br. do chwili obecnej 
w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 83 
wystawa poświęcona przeciwdziałaniu handlowi ludźmi jest dostępna. Osoby zainteresowane 
mogą dowiedzieć się co to jest handel ludźmi, jakie są jego formy i przejawy, metody 
werbowania oraz jak należy się przygotować do bezpiecznego wyjazdu za granicę. Na 
tablicach przedstawiono także dane kontaktowe do instytucji czuwających nad 
bezpieczeństwem obywateli: Krajowe Centrum Interwencyjno – Konsultacyjne, telefon 
alarmowy na Policję, numer alarmowy w krajach Unii Europejskiej oraz przydatne strony 
internetowe ( w tym portalu EURES oraz bezpiecznych agencji pośrednictwa pracy ).
Powiat Jędrzejowski po raz trzeci włączył się w obchody ogólnoświatowej Kampanii ONZ 
Przeciwko przestępczości zorganizowanej BLUE HEART „Błękitne Serce” i Europejskiego 
Dnia Walki z Handlem Ludźmi. W ramach kampanii Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Jędrzejowie we współpracy ze Starostwem Powiatowym, Komendą Powiatową Policji 
i Powiatowym Urzędem Pracy, przeprowadziło szereg działań profilaktycznych 
i edukacyjnych skierowanych do mieszkańców powiatu, mających na celu zwiększenie wiedzy 
i bezpieczeństwa w przedmiotowym temacie.
Ponieważ z policyjnych kartotek wynika, że najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo handlu 
ludźmi są młodzi ludzie, którzy decydują się na pracę za granicą, w dniach 25 i 26 listopada 
2019 r. w Centrum Kultury w Jędrzejowie miała miejsce emisja filmu: Uprowadzona 
w reżyserii Pierre'a Morela. Emisję filmu skierowanego do młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu poprzedziły spotkania informacyjne 
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i edukacyjne z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie, który przybliżył 
młodzieży problematykę współczesnych form handlu ludźmi i z przedstawicielem 
Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie, która zapoznała przybyłych z zasadami 
bezpiecznego poszukiwania pracy za granicą i poinformowała o instytucjach, do których 
można się zwrócić o pomoc w sytuacjach kryzysowych. 
Podczas spotkań przekazano również ulotki promujące ideę kampanii „Blue Heart” 
i informujące o dostępnych miejscach i formach pomocy, ulotki i broszury EURES 
udostępnione przez PUP w Jędrzejowie dotyczące bezpiecznego poszukiwania pracy za 
granicą oraz broszury w formie komiksu „Nie jesteś na sprzedaż”. Na zakończenie spotkań 
młodzieżą została poinformowana o IV Powiatowej Kampanii Pomarańczowej Wstążki, która 
została zorganizowana w ramach ogólnopolskiej Kampanii 19 Dni Przeciwko Krzywdzeniu 
Dzieci i Młodzieży, a która przez kontekst praw człowieka wiąże się z kampanią Blue Heart. 
Z tej okazji uczestnikom prelekcji rozdano pomarańczowe wstążeczki, promujące ideę 
Kampanii i przekazano ulotki.  
Z treści przekazanych podczas emisji filmów i prelekcji skorzystało ogółem 330 osób, w tym 
306 uczniów i 24 nauczycieli i pedagogów z 12 placówek oświatowych z terenu powiatu, tj. 
Liceum Ogólnokształcącego im. M. Reja w Jędrzejowie, Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2 
w Jędrzejowie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie, Zespołu Szkół 
w Wodzisławiu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie, Szkół „Awans” 
w Jędrzejowie, Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Jędrzejowie, Środowiskowego 
Hufca Pracy w Jędrzejowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Centrum 
Administracyjnego Placówek dla Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach oraz Niepublicznego 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Węgrzynowie.
W ramach Kampanii zorganizowano także dodatkowe, bezpłatne dyżury specjalistów: 
psychologa i adwokata, a w dniu 18 października z okazji obchodów Europejskiego Dnia Walki  
z Handlem Ludźmi odbyły się wspólne dyżury pracowników instytucji: PCPR, PUP, KPP 
i Prokuratura. PCPR w Jędrzejowie zorganizowało także i przeprowadziło akcję edukacyjno-
informacyjną wśród społeczności lokalnej, przekazując informacje na temat przedmiotowej 
kampanii oraz proponowanych form pomocy i instytucji, w których tę pomoc można uzyskać 
do wszystkich ośrodków pomocy społecznej, urzędów gmin, Sądu, Prokuratury, Policji, szkół 
i placówek oświatowych, przychodni i placówek medycznych oraz placówek opiekuńczo – 
wychowawczych i parafii. Ogółem w czasie trwania kampanii przekazano około 1000 ulotek, 
180 ogłoszeń oraz 75 plakatów. Informacje powyższe były dostępne na stronach powiatu 
i PCPR-u oraz zamieszczane nieodpłatnie w mediach lokalnych.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
rekomenduje powyższe działania powiatu jako przykład dobrych praktyk, które 
w kompleksowy sposób podnoszą społeczną świadomość na temat problematyki zjawiska 
handlem ludźmi, ucząc równocześnie podejmowania właściwych działań w ramach 
zapobiegania temu zjawisku.

8. W Centrum Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez Caritas Diecezji Kieleckiej 
przeprowadzone zostały rozmowy  edukacyjne zarówno indywidualnie jak i grupowe  
z zakresu problematyki przeciwdziałania handlowi ludźmi. Upowszechniano w ten sposób 
informacje czym jest handel ludźmi, gdzie można zgłosić się o pomoc, dowiedzieć się jak nie 
zostać pokrzywdzonym przestępstwem. Dodatkowo osoby uczestniczące w rozmowach 
otrzymały ulotki informacyjne. W organizowanych spotkaniach oprócz osób wjeżdżających za 
granicę uczestniczyły także pielęgniarki i ratownicy medyczni.
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9. Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w ramach organizacji wydarzeń dotyczących 
problematyki handlu ludźmi, skierowanych do ogółu społeczeństwa, koordynowali organizację 
kampanii prewencyjnej odnoszącej się do handlu ludźmi, która rozpoczęła się w Europejskim 
Dniu Przeciwko Handlowi Ludźmi. 
W dniu 22.09.2019 r. odbył się festyn rodzinny pn. ,,Hubertus” w Staszowie. Policjanci 
w trakcie festynu przeprowadzili działania profilaktyczne, w trakcie których rozmawiali 
o zagadnieniach związanych ze zjawiskiem handlu ludźmi. W festynie rodzinnym 
uczestniczyło ok. 500 mieszkańców powiatu staszowskiego. 
Na zaproszenie policji holenderskiej, wspólnie z policjantami z innych garnizonów oraz 
z KGP, przedstawicielka  Zespołu Profilaktyki Społecznej Komendy Powiatowej Policji w 
Starachowicach, wzięła udział w trzydniowych warsztatach dotyczących przeciwdziałania 
handlowi ludźmi, które odbyły się w Hadze. Zdobyte doświadczenie w czasie uczestnictwa 
w zajęciach z holenderską policją było przez nią wykorzystywane w późniejszych spotkaniach 
z dziećmi i młodzieżą. 
W kwietniu 2019 r. z uwagi na Światowy Dzień Własności Intelektualnej, podczas trwania 
Regionalnych Targów Pracy, zorganizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, 
policjanci wspólnie z PUP w Ostrowcu Św. informowali jego uczestników na co należy 
zwrócić uwagę przy wyborze oferty pracy oraz podczas wyjazdu poza granice kraju. 
Omówiono informacje związane z bezpiecznym wjazdem oraz wskazano możliwość sięgnięcia 
po dodatkową wiedzę na stronę internetową www.handelludzmi.eu. 
W październiku 2019 r. w ramach Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi oraz 
„Tygodnia Mediacji” policjanci dzielnicowi z powiatu ostrowieckiego przeprowadzili 
spotkania z Radami Osiedlowymi na których również obecni byli mieszkańcy. Uczestników 
tych spotkań informowano o zjawisku handlu ludźmi. Łącznie w tych spotkaniach 
uczestniczyło około 270 osób.
Z innych działań prewencyjnych przeprowadzonych przez Policję świętokrzyską można 
dodatkowo wymienić:
• 5 spotkań z 580 rodzicami i nauczycielami uczniów szkół podstawowych,
• 2 spotkania z ok. 300 rodzicami i nauczycielami uczniów szkół ponadpodstawowych,
• 2 spotkania z 44 bezrobotnymi w dwóch Powiatowych Urzędach Pracy, 
• 1 spotkanie z 59 kuracjuszami wypoczywającymi w Sanatorium „Włókniarz” 
w Busku-Zdroju, 
• 6 spotkań z  72 mieszkańcami  gmin z powiatu kazimierskiego, staszowskiego 
i kieleckiego.
Na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach i jednostek podległych 
umieszczono artykuł informujący o Europejskim Dniu Przeciwko Handlowi Ludźmi oraz 
opisujący przedmiotowe zjawisko. W treści ujęto także funkcjonowanie zespołu w strukturach 
Wydziału Kryminalnego KWP w Kielcach, zajmującego się zwalczaniem i przeciwdziałaniem 
przestępstw z obszaru handlu ludźmi.
Pozostałe prowadzone działania to rozmowy profilaktyczne, podczas których policjanci 
informowali  o przestępstwie handlu ludźmi, oraz uświadamiali potencjalne ofiary 
o przysługujących im prawach, takich jak pomoc i wsparcie, ochrona, odszkodowanie, prawa 
człowieka, prawa pracy, prawo pobytu oraz prawo do reintegracji. Ponadto wskazywali 
instytucje i miejsca, w których można znaleźć pomoc 
i ochronę. Dodatkowo policjanci dystrybuowali materiały informacyjne w miejscach takich jak 
stacje kolejowe, dworce autobusowe, środki komunikacji publicznej, stacje benzynowe czy 
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galerie handlowe, gdzie mogły przebywać lub przemieszczać się potencjalne ofiary handlu 
ludźmi. 
Realizując zadanie polegające na upowszechnieniu wiedzy na temat zjawiska handlu ludźmi 
wśród młodzieży szkolnej i studentów poprzez organizację spotkań informacyjnych, w 2019 r. 
świętokrzyscy policjanci przeprowadzili łącznie 125 takich spotkań w których uczestniczyło 
5705 uczniów. 
Świętokrzyscy policjanci uczestniczyli także w debatach społecznych z udziałem młodzieży 
szkolnej:  
a) Policjanci z KPP w Opatowie uczestniczyli w debacie społecznej z udziałem młodzieży pt. 
,,Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ”.Policjanci przedstawili 
zgromadzonym zagadnienia związane z handlem ludźmi i prawami człowieka. Uczestnicy 
spotkania dowiedzieli się jak należy postępować aby nie stać się ofiarą tego nielegalnego 
procederu. W debacie uczestniczyła również policjantka z Zespołu ds. Ochrony Praw 
Człowieka KWP w Kielcach, która omówiła kwestie związane z prawami człowieka 
nawiązując do ofiar handlu ludźmi. Jednym z uczestników debaty był przedstawiciel mediów 
lokalnego radia Opatów, na antenie którego zostały wyemitowane fragmenty w/w debaty.
 W debacie wzięło łącznie 88 uczniów. 
b)  Policjanci z KPP w Staszowie uczestniczyli w debacie zorganizowanej przez Liceum 
Ogólnokształcące im. Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, poświęconej zjawiskom 
patogennym. W debacie udział wzięło 420 uczniów, nauczyciele, a także zaproszeni goście.

10. W ramach realizacji Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi uczestniczył także  
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny 
do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, funkcjonujący przy MOPR w Kielcach.

Działania informacyjne do ogółu społeczeństwa: 
Dystrybucja materiałów edukacyjnych: komiksy, ulotki, filmy edukacyjne (płyty DVD) - 
podczas Dni otwartych w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki ( maj 2019 ), Tygodnia 
Pomocy Ofiarom Przestępstw (luty 2019 ), Kampanii społecznej przeciw przemocy "Biała 
wstążka", 16 Dni Walki z Przemocą wobec Kobiet (25 listopada - 10 grudnia 2019 ).
- zamieszczenie informacji nt. zjawiska handlu ludźmi na tablicy informacyjnej dla klientów 
SOW MOPR oraz możliwość pobrania ulotek.

Działalność edukacyjno- szkoleniowa:
Szkolenie członków Gminnych zespołów interdyscyplinarnych - wykład pn.:“ABC wyjazdów 
za granicę” z prezentacją multimedialną, prezentacją filmu “Małe dziewczynki” oraz dyskusją 
i dystrybucją materiałów edukacyjnych. Przygotowanie merytoryczne kadry pedagogicznej do 
realizacji warsztatów edukacyjnych nt. zjawiska handlu ludźmi na terenie placówek 
oświatowych w Kielcach – kontynuacja corocznych działań promocyjnych. Szkolenie dla 
studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ( w ramach praktyk studenckich: 
marzec - maj 2019  )

11.  W związku z obchodami Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi  Placówka Straży 
Granicznej w Kielcach wraz z Komendą Powiatową Policji w Pińczowie zorganizowała 
prelekcje z uczniami Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu. Celem 
spotkania było uświadomienie młodzieży, że proceder handlu ludźmi nadal istnieje i każdy 
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może paść jego ofiarą oraz jakie należy przedsięwziąć środki ostrożności, aby np. wyjazd za 
granicę nie skończył się rozczarowaniem i tragedią.

12. Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził spotkania i warsztaty skierowane do osób 
bezrobotnych, które poświęcone były poszukiwaniu pracy za granicą, bezpiecznym wyjazdom 
do pracy, sytuacji na krajowym i europejskim rynku pracy oraz warunkom życia i pracy 
w krajach UE/EOG. W 2019 roku kontynuowano inicjatywę, jaką jest dyżur EURES 
w powiatowych urzędach pracy województwa świętokrzyskiego oraz 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 oraz zagrożeń związanych 
ze zjawiskiem handlu ludźmi.
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 w krajach UE/EOG, zjawiska handlu ludźmi oraz bezpiecznych 
wyjazdów do pracy za granicą, m.in. prezentowano film „Kiedy wymarzona praca przeradza 
się w koszmar”. Łącznie w 2019 roku przeprowadzono na terenie województwa 
świętokrzyskiego 25 spotkań grupowych, w których uczestniczyły 252 osoby (osoby 
bezrobotne, poszukujące pracy, młodzież, studenci). 
Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował także szkolenie dla pracowników powiatowych 
urzędów pracy pn. „Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi i Współczesnemu Niewolnictwu oraz 
weryfikacja zagranicznych ofert pracy” (23osoby). W szkoleniu uczestniczyli również 
pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (4 osoby).
Zagadnienia związane z handlem ludźmi omówili przedstawiciele Armii Zbawienia, która pod 
patronatem Ambasady Brytyjskiej w Polsce realizuje projekt mający na celu zmniejszenie 
liczby ofiar wśród Polaków. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostały podstawowe pojęcia 
związane z tematyką handlu ludźmi, dane statystyczne pokazujące skalę zjawiska oraz sposoby 
unikania sytuacji niebezpiecznych. Przedstawiono również Punkt Weryfikacji Ofert Pracy, 
którego głównym zadaniem jest oszacowanie ryzyka ofert pracy bądź konkretnego pracodawcy 
pod względem bezpieczeństwa oraz uczciwości. Wiedza zdobyta przez pracowników urzędów 
pracy będzie wykorzystywana w kontaktach z klientami i pozwoli na udzielanie szerokiej 
informacji w w/w zakresie.
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