
SPOTKANIE Z POLICJĄ – „Nie ufaj bezGRANICznie" 

 

Dnia 29 listopada 2016 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim uczniowie 

klas IV technikum i III zsz naszej szkoły, razem z nauczycielami p. A. Jabłońską, p. M. Dąbrowską 

– Bolestą, p. D. Margańską, p. W. Niewińską i p. B. Szymoniuk uczestniczyli w spotkaniu z 

przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Panie H. Sacharczuk i p. S. 

Bagniuk oraz sierż. p. Tomasz Kwiatkowski w ramach kampanii profilaktycznej zapoznali 

młodzież z akcją "Nie ufaj bezGRANICznie", której celem jest zminimalizowanie 

zjawiska handlu ludźmi. 

Głównym celem inicjatywy jest zminimalizowanie zjawiska handlu ludźmi oraz uświadomienie 

społeczeństwu, w jaki sposób unikać zagrożeń związanych z pracą poza granicami kraju. 

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. zajmujący się prewencją 

kryminalną przekazywali uczniom treści dotyczące tej tematyki. Młodzież dowiedziała się na co 

powinna zwrócić uwagę zanim zdecyduje się wyjechać do pracy za granicę. Swoją wiedzę 

uczniowie poszerzyli wiadomościami otrzymując ulotki profilaktyczne. 

Pamiętaj, że zanim wyjedziesz za granicę przede wszystkim warto: 

- sprawdzić, czy praca jest legalna, czy pracodawca istnieje i czy pośrednik jest godny zaufania 

– sprawdzić jakie są możliwości uzyskania pomocy na miejscu, czy działają konsulaty lub inne 

polskie placówki 

– zastanowić się, czy mamy tam znajomych, daleką rodzinę. Zebrać adresy, uprzedzić przed 

wyjazdem, że jedziemy do ich kraju. 

– podać bliskim dane kontaktowe osób, z którymi wyjeżdżamy i będziemy pracować, dane 

pracodawcy oraz adres, pod którym będę przebywać. 

– bezpośrednio po przybyciu na miejsce skontaktować się z bliskimi i przekazać im informacje o 

swojej sytuacji. Zawsze informować ich o zmianie pracy lub miejsca zamieszkania. 

– umówić się, jak często będę się z nimi kontaktować. Ustalić hasło, którym posłużę się w sytuacji 

zagrożenia. 

– zabrać z sobą adresy, numery telefonów i e-maile: do rodziny i bliskich, ambasady, konsulatu RP 

oraz innych instytucji pomocowych, działających w kraju, do którego się wybieramy. 

– zabrać z sobą telefon komórkowy ze zdjętym simlockiem, aby móc używać miejscowej karty. 

– wydrukować mapę miasta lub regionu, do którego się wybieramy, zabrać słownik i rozmówki. 

– przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na powrót do domu lub przetrwanie w czasie 

poszukiwania innej pracy, gdyby okazało się, że trafiliśmy do nieodpowiedniego miejsca. 

Opracowała: B. Szymoniuk 

  


