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HUMAN TRAFFICKING INITIATIVE

1-888-3737-888

Jeśli Ty lub ktoś, kogo 
znasz potrzebuje pomo-
cy, zadzwoń do Krajowe-
go Centrum Zasobów w 
Przypadkach Przemytu 

Osób pod nr

Dostępne całodobowo 
Połączenie bezpłatne 

Poufne

Poproś o usługi. Otrzymaj 
pomoc. Zgłoś podejrzenia.                                      

anonimowo. Dostępny  
tłumacz ustny.

www.traffickingresourcecenter.org

Handlarze ludźmi uży-
wają przemocy, gróźb, 

kłamstw i zatrzymu-
ją długi, aby zmusić 
osoby do pracy lub 

sprzedaży usług sek-
sualnych wbrew swej 

woli. Krajowe Centrum 
Zasobów w Przypadk-
ach Handlu Ludźmi po-
mogło tysiącom osób 
odzyskać wolność i 

otrzymać usługi.

1-888-3737-888

www.traffickingresourcecenter.org



• Czy chcesz uciec od obecnego 
   życia, ale jesteś w pułapce i boisz 
   się odejść?
• Czy byłaś/eś zmuszana/y do 
   wykonywania czynności sek-
   sualnych dla kogoś w zamian za 
   przysługę/pieniądze?
• Czy nabrano Cię na sprzedaż usług 
   seksualnych, gdy myślałaś/eś, że 
   będziesz robić coś innego?
• Czy masz poniżej 18 lat i ktoś 

Te pytania mogą 
pomóc zidentyfikować 
handel siłą roboczą :

• Czy masz dług u swojego  
   pracodawcy lub rekrutera?
• Czy Twoja praca jest inna od tej,   
   którą Ci obiecywano?
• Czy otrzymujesz niższą zapłatę, 
   niż Ci obiecywano?
• Czy ktoś groził, że skrzywdzi  
   Ciebie, Twoją rodzinę lub 
   współpracowników, jeśli 
   będziesz narzekać lub próbować 
   odejść z pracy? 
• Czy istnieje w pracy przemoc 
   słowna lub fizyczna?
• Czy ktoś przetrzymuje Twój 
   paszport lub dowód?
• Czy ktoś zatrzymuje całość lub 
  część Twoich zarobków?

1-888-3737-888

FREE•SAFE•SECURE

www.traffickingresourcecenter.org

Te pytania mogą pomóc 
zidentyfikować handel 

osobami w celach  
seksualnych:

• Czy masz możliwość odejścia z 
   pracy, jeśli chciałbyś/abyś?
• Czy ktoś nie pozwala Ci mieć 
   odpowiednich przerw, jeść lub 
   pić w ciągu dnia roboczego?

   zmusza Cię do sprzedaży usług 
   seksualnych?
• Czy masz u kogoś dług, którego nie 
   możesz spłacić?
• Czy ktoś groził, że skrzywdzi 
  Ciebie, Twoją rodzinę lub przyjaciół, 
  jeśli odmówisz sprzedawania usług 
  seksualnych?
• Czy ktoś wyzyskuje Cię fizycznie 
   lub seksualnie?
• Czy ktoś zrobił Ci zdjęcia w sferze 
  seksualnej, aby zamieścić je w 
  sieci?
• Czy ktoś zatrzymuje całość lub 
  część Twoich zarobków?
• Czy ktoś przetrzymuje Twój 
  paszport lub dowód?


