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Masz prawo do porady prawnej i pomocy, włączając
kwestie imigracyjne i odszkodowania.

Są cztery możliwości abyś uzyskał(a)
odszkodowanie

Trybunał Pracy jeżeli nie
płacono ci poprawnie lub
traktowano źle

Pozew cywilny jeżeli
płacono ci mniej niż
pracodawca Ci obiecał

Program Odszkodowań za
Obrażenia Poniesione w Wyniku
Przestępstw Kryminalnych jeżeli
masz obrażenia fizyczne lub
psychiczne (wniosek online)

Nakaz Naprawienia
Szkody jeżeli handlarz
jest pociągnięty do
odpowiedzialności
i umieszczony w więzieniu.

Są trzy możliwości aby otrzymać “Discretionary Leave”
(Wyjątkowe Prawo Pobytu) w Zjednoczonym Królestwie

Jeżeli będziesz
współpracować w
dochodzeniu
policyjnym w sprawie
twojego handlarza

Jeżeli składasz wniosek
o odszkodowanie

Jeżeli musisz pozostać
w Zjednoczonym
Królestwie z powodów
osobistych włączając
opiekę medyczną

Możesz otrzymać “Discretionary Leave to Remain”
(Wyjątkowe Prawo Pozostania) w Zjednoczonym
Królestwie” na czas od 12 do 36 miesięcy- powinieneś
o tym porozmawiać z prawnikiem.

Istnieje możliwość abyś złożył wniosek o azyl

Jeżeli obawiasz się powrócić do domu

Możesz mieć możliwość złożenia wniosku o azyl aby
pozostać w Zjednoczonym Królestwie – powinienieś
o tym porozmawiać z prawnikiem.

For advice about your legal options you can contact:
Anti Trafficking and Labour Exploitation Unit (ATLEU)
ATLEU is a charity providing legal advice and representation to victims of trafficking
and labour exploitation. ATLEU can provide advice on a range of matters including
immigration, asylum, accommodation, and compensation.
Phone: 020 7700 7311
Email: atleuteam@atleu.org.uk
AIRE Centre
The AIRE Centre is a charity providing advice on European law rights, including the
rights of EEA nationals and their families and rights of trafficking victims.
Phone: 020 7831 4276
Email: info@airecentre.org
Legal Services Agency (LSA)
The LSA is a Scottish law centre, which provides legal advice and assistance to
vulnerable people, including trafficking victims. The LSA can assist with immigration matters and with compensation, including CICA claims, for women and young
people.
Phone: 0800 316 8450 / 01413533354
Email: lsa@btconnect.com
Law Centre (NI)
The Law Centre is located in Northern Ireland and provides legal support on human
trafficking, immigration, social security, employment and forced labour.
Phone: 028 9024 4401
ACAS Helpline
This helpline provides free advice on workplace issues and rights.
Phone: 0300 123 1100
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