
 

 

HANDEL LUDŹMI 

 
 

Kilkanaście tysięcy Polaków rocznie wpada w pułapkę współczesnego niewolnictwa. 
To nie tylko zmuszanie do prostytucji. Rosnąca liczba przypadków dotyczy także zniewolenia 
poprzez pracę. Problematyka handlu ludźmi jest ściśle powiązania z tematyką zaginięć.  

18 października w całej Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Dzień Przeciwko 
Handlowi Ludźmi. 

Handel ludźmi, to nazwa procederu przestępczego obejmującego wszelkie działania 
nakierowane na wyzysk ludzi i naruszające ich prawo decydowania o sobie. Wyzysk ten często 
związany jest z użyciem przemocy psychicznej i fizycznej, a także ograniczeniem wolności. 
Źródłem zysku jest często praca przymusowa. 

 
Prawo polskie stanowi: 
Art. 189  a kodeksu karnego 
§1 Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie 
krótszy niż od lat 3, 
§2 Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w §1, podlega karze 
pozbawienia wolności od  miesięcy do lat 5. 
Art. 115 Kodeksu karnego 
§23 Niewolnictwo jest stanem zależności, w którym człowiek jest traktowany jak przedmiot 

własności. 

Ofiarami handlarzy co roku padają miliony ludzi na całym świecie: kobiety  

i mężczyźni, dorośli i dzieci. Według najnowszych danych na całym świecie może być ponad 

40 milionów niewolników. ONZ informuje, że biznes ten niewoli ludzi i przynosi grupom 

przestępczym 32 miliardy dolarów dochodu każdego roku. 

Polska jest jednocześnie krajem pochodzenia, krajem tranzytowym oraz krajem 

docelowym dla ofiar handlu ludźmi. Obywatele polscy, zarówno kobiety jak i mężczyźni, na 

terenie naszego kraju są werbowani, a następnie wykorzystywani do pracy przymusowej, 

żebractwa, kradzieży lub wyłudzania świadczeń oraz kredytów za granicą.  

W mniejszym stopniu niż kilka lat temu, niemniej wciąż widoczny jest proceder handlu 

kobietami. Polki padają ofiarą eksploatacji seksualnej, w tym zmuszania do prostytucji, lub 

innych usług seksualnych, zarówno za granicą jak i w Polsce. 

Przez lata głównymi ofiarami handlarzy w Polsce były kobiety, które wykorzystywano  

w seksbiznesie. Od pewnego czasu obserwujemy zmianę trendu: wraz z coraz większym 

zapotrzebowaniem na tanią siłę roboczą, rośnie odsetek mężczyzn przymuszanych do pracy. 

Zmienia się charakter eksploatacji ofiar, a zatem i proporcje między płciami wśród 

poszkodowanych. Zwiększa się także odsetek Polaków, będących ofiarami handlarzy 

zagranicą, w tym przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, Holandii. 

Nasz kraj jest również miejscem docelowym dla organizatorów tego procederu a ofiarami 

są najczęściej obywatele państw europejskich: Rumunii, Bułgarii oraz Ukrainy, a także 

państw azjatyckich: m.in. Wietnamu, Filipin, Sri Lanki. 

Jeżeli chodzi o małoletnich (osoby do 18 roku życia), którzy stali się obiektem werbunku, 
transportu, przekazywania czy przyjmowania, handel ludźmi zachodzi nawet wtedy, 
gdy sprawca nie używa przemocy, groźby, uprowadzenia, podstępu, czy nadużycia stosunku 
zależności, ani też nie udziela korzyści majątkowej np. osobie sprawującej opiekę 
nad dzieckiem. 

 



 

 

Zjawisko handlu ludźmi w Polsce obserwuje się od lat dziewięćdziesiątych. Specyfika 

działania służb zmienia się tak, jak zmieniają się metody postępowania sprawców. Należy 

wskazać, że bardzo dynamiczny rozwój nowych technologii sprawił, że to Internet coraz 

częściej staje się miejscem, gdzie werbuje się osoby do wyjazdu za granicę. W związku z tym 

walka z danym przestępstwem przenosi się również do sieci - dotyczy to zarówno działań 

operacyjno-śledczych, jak i prewencyjnych. 

Pomimo zmian w zakresie metod, jakich używają przestępcy zajmujący się handlem 

ludźmi, nie zmienia się jedno: na działania handlarzy narażeni są wszyscy, bez względu na 

wiek, płeć czy wykształcenie. Konsekwencje, które ponoszą ofiary, mają negatywny wpływ 

na ich kondycję psychiczną, emocjonalną i społeczną. Zdarza się, że tracą one również 

zdrowie fizyczne. Latami zmagają się z depresją, lękami, utratą poczucia sprawczości, a 

także obawą przed wtórną wiktymizacją.  

 

SPRAWCY WYKORZYTYWANIA SEKSUALNEGO CZY HANDLU DZIEĆMI ŁATWO 

ZBLIŻAJĄ SIĘ DO SWOICH OFIAR POSŁUGUJĄCSIE TAKIMI TECHNIKAMI JAK: 

• pozorowanie przyjaźni i pozyskiwanie zaufania, 

• konsekwencja i zaangażowanie,  

• reguła wzajemności,  

• efekt aureoli, 

• efekt niedostępności. 
Mimo dotychczasowych wysiłków, ujawnione przypadki handlu ludźmi stanowią zaledwie 
niewielką część zjawiska. Większość ofiar nie zostaje zidentyfikowana, a sprawców – 
ukarana, na co wpływ ma szereg czynników, w tym m.in. trudności z udowodnieniem 
takiego przestępstwa zwłaszcza w przypadku, w którym ofiara nie chce współpracować z 
organami ścigania. Dzieje się tak, ponieważ poszkodowani – gdy już uda im się wyrwać z 
rąk przestępców – często nie chcą przedłużać. swojego cierpienia, marzą jedynie o 
zapomnieniu i powrocie do bezpiecznego życia. Boją się, że współpraca z policją lub 
prokuraturą może wydłużyć proces powracania do normalności.  
Niektóre z niezidentyfikowanych ofiar nie mają nawet świadomości, w jakiej sytuacji się 
znalazły – nie potrafiąc jej nazwać, nie umieją prosić o adekwatną pomoc. Czasem też 
obserwuje się występowanie wariacji na temat tzw. syndromu sztokholmskiego, a więc 
uzależnienia ofiary od oprawcy i niechęci do ukarania go.  

Przez lata polskie władze i służby dołożyły wielu starań w zwalczaniu handlu ludźmi 
w Polsce. Dowodem na to może być fakt, że po raz kolejny Polska została zakwalifikowana 
do pierwszej kategorii państw walczących z handlem ludźmi w publikowanym corocznie 
przez Departament Stanu USA raporcie Trafficking in Persons (edycja 2017).  

Organizacje systemu przeciwdziałania handlu ludźmi 
 

Poziom instytucjonalny 
 

• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - główny koordynator polityki 

państwowej wobec handlu ludźmi. 

• Urząd do Spraw Cudzoziemców - pełni istotną rolę w zakresie wstępnej identyfikacji 

potencjalnych ofiar handlu ludźmi wśród cudzoziemców, ubiegających się o ochronę 

międzynarodową w Polsce. 

• Policja - Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Służby Kryminalnej Komendy 

Głównej Policji. Do zadań Wydziału należy przede wszystkim zwalczanie przestępczości 

związanej z handlem ludźmi, pedofilią i pornografią dziecięcą. 

• Straż Graniczna - walka z handlem ludźmi w odniesieniu do cudzoziemców. 

• Prokuratura – ściganie przestępców związanych z handlem ludźmi. 

• Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- wsparcie i ochrona ofiar handlu 

ludźmi; w ramach pomocy społecznej przewidziana jest możliwość udzielenia interwencji 

kryzysowej bezpośrednio z uwagi na potrzebę ochrony ofiar. 

• Państwowa Inspekcja Pracy - Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce 

 

 

 



 

 

 

Poziom organizacji pozarządowych 

 

Organizacje pozarządowe zaangażowane w zwalczanie handlu ludźmi skupiają się 

Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych. Obecnie Sieć skupia 19 organizacji 

pozarządowych, docelowo znajdzie się w niej 28 organizacji ze wszystkich województw. 

 

Organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką handlu ludźmi to m.in.: 

 
• Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada  Celem Fundacji 

jest działanie na rzecz poszanowania praw człowieka, zwalczanie handlu ludźmi, 
niewolnictwa i pracy przymusowej oraz przeciwdziałanie eksploatacji prostytucji,  
a także przestępstwom przeciwko wolności i zdrowiu jednostki. 

• Stowarzyszenie Po-MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej -kompleksowa 
pomoc kobietom w sytuacji kryzysowej poprzez: zapewnienie bezpiecznego 
schronienia, towarzyszenie w procesie rozwoju osobistego, działania profilaktyczne 
 i edukacyjne w zakresie przemocy, handlu ludźmi i przymuszonej prostytucji, 

• Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć - bezpłatna pomoc prawną osobom z 

grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminacją, w tym osobom 

ubogim, ofiarom przemocy domowej, cudzoziemcom i uchodźcom 

• Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę- wspiera dzieci i ich rodziny niosąc pomoc  

w sytuacjach krzywdzenia, 

• Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych - organizacja zajmuje się 

problemem zaginięć w Polsce. 
 

JEŻELI PODEJRZEWASZ, ŻE SYTUACJA, O KTÓREJ WIESZ, MOŻE BYĆ 

ZWIĄZANA Z HANDLEM LUDŹMI ZADZWOŃ: 

WAŻNE TELEFONY 
 

22 628 01 20 infolinia dla ofiar 

664 – 974- 934        POLICJA 

22 628 99 99         LA STRADA 
 
 

Na podstawie materiałów fundacji La Strada, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Raportu za 2017 r Handel ludźmi w Polsce  

opracowała Małgorzata Paćkowska. 
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