
 

 

 

   HANDEL LUDŹMI 

Czym jest handel ludźmi? 

Handel ludźmi jest zbrodnią; 

• polegającą na wykorzystaniu drugiego człowieka np. do pracy 

przymusowej, w żebractwie, w prostytucji, do popełniania przestępstw 

• godzącą w godność i wolność człowieka 

• popełnianą często z użyciem przemocy  psychicznej i fizycznej 

• powodującą poważne skutki psychiczne u ofiar 

• nawet w sytuacji, gdy została popełniona za zgodą ofiary 

• której ofiarą może stać się każdy 

Handel ludźmi to; 

werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub 

przyjmowanie osoby z zastosowaniem: 

• przemocy lub groźby, 

• uprowadzenia, 

• podstępu, 

• wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub też niezdolności do 

należytego rozumienia podjętego działania, 

• nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub 

stanu bezradności, 



• udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej 

obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą w celu: 

o wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności                     

w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego 

wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, 

w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania 

poniżających godność człowieka lub w celu pozyskania komórek, 

tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. 

 UWAGA! Jeżeli celem działania sprawcy jest wykorzystanie 

dziecka (osoby poniżej 18 roku życia) w sposób o jakim mowa 

powyżej, takie działanie stanowi handel ludźmi, nawet gdy nie 

zostały użyte wyżej wymienione metody lub środki. 

„W jednym z dużych miast norweskich, troje szesnastolatków obywatelstwa 

litewskiego zostało kilkakrotnie złapanych na kradzieżach sklepowych. 

Podczas ostatniego zatrzymania dziewczyna próbowała ukraść kilkanaście 

maszynek do golenia oraz męskie spodnie. W trakcie przesłuchania dzieci 

zeznały, iż zostały zwerbowane przez sprawców na terenie Litwy. Były 

świadome celu podróży do Norwegii i zgadzały się  na sklepowe kradzieże, 

gdyż zapewniono ich o niekaralności przez norweskie organy. Ponadto, 

obiecano im częściowy zysk z „przedsięwzięcia”. Dzieci pochodziły z rodzin 

dysfunkcyjnych, w których panował problem alkoholowy oraz bardzo niski 

status materialny. Kiedy zostały przywiezione do Norwegii, musiały mieszkać 

w bardzo złych warunkach, najgęściej w samochodzie sprawców. Kradły, aby 

spłacić koszty podróży. Kradzieżami zajmowały się od rana do wieczora. 

Sprawcy szczegółowo instruowali nastolatków co i gdzie mają ukraść. 

Podwozili ich niedaleko wybranego sklepu, a po wykonaniu „zadana” 

przewozili w inne miejsce”.   

Małoletnią ofiarę handlu ludźmi, czyli osobę poniżej 18 roku życia, 

obejmuje Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi 

realizowany przez KCIK – Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne. 

  Jeśli małoletnia ofiara handlu ludźmi przebywa w Polsce bez opieki, sąd 

opiekuńczy wydaje orzeczenie o umieszczeniu jej w specjalnej placówce 

opiekuńczo-wychowawczej przygotowanej do przyjęcia niepełnoletnich ofiar 

handlu ludźmi, bądź w rodzinie zastępczej, a także o ustanowieniu reprezentanta 

prawnego, czyli kuratora. 

  Kurator reprezentuje dziecko w postępowaniu przed sądem opiekuńczym 

oraz w innych postępowaniach, np. związanych z legalizacją pobytu w Polsce, 

czy też organizacją jego powrotu do kraju pochodzenia (pod warunkiem, że 

przemawia za tym dobro dziecka i jeśli procedura umożliwi bezpieczny powrót 

do tego kraju).  



 Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami handel ludźmi jest 

przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 do 15 lat. 

Karalne jest również przygotowanie do popełnienia przestępstwa handlu 

ludźmi – art. 189a k.k. 

 UWAGA! Ofiarom handlu ludźmi przysługuje pomoc, niezależnie od ich 

obywatelstwa i statusu prawnego. 

Zgodnie z art. 115 § 23 k.k. „Niewolnictwo jest stanem zależności, w 

którym człowiek jest traktowany jak przedmiot własności”. 

Identyczna kara jak za handel ludźmi jest przewidziana za oddanie innej 

osoby w stan niewolnictwa, utrzymywanie jej w tym stanie albo 

uprawianie handlu niewolnikami (art.8 Przepisów wprowadzających 

Kodeks Karny). 

Przestępstwa  powiązane z handlem ludźmi; 

art. 203 k.k. – doprowadzenie innej osoby do uprawiania prostytucji z użyciem 

przemocy, groźby bezprawnej lub wykorzystania stosunku zależności lub 

krytycznego położenia – kara pozbawienia wolności do 10 lat 

art. 204§1 k.k. – nakłanianie innej osoby do uprawiania prostytucji lub 

ułatwianie uprawiania prostytucji  celu osiągnięcia korzyści majątkowej, tzw. 

sutenerstwo – kara p.w.  do 5 lat 

art. 204§2 k.k. – czerpanie korzyścią majątkowych z uprawiania prostytucji 

przez inną osobę – kara p.w. do 5 lat 

art. 204§3 k.k. – nakłanianie małoletniego do uprawiania prostytucji lub 

ułatwianie małoletniemu uprawiania prostytucji w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych z uprawiania prostytucji przez małoletniego – kara p.w. do 10 lat 

art. 189 k.k. –pozbawienie wolności – kara p.w. do lat 5,  a nawet 12 lat 

art. 191 k.k. – zmuszanie innej osoby za pomocą przemocy lub groźby 

bezprawnej do określonego zachowania – kara p.w. do 3,  a nawet 5 lat 

art. 191 a k.k. – utrwalanie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie 

czynności seksualnej poprzez użycie przemocy, groźby, podstępu – kara p.w. do 

5 lat 

art. 253 § 1 k.k. - uprawianie handlu ludźmi nawet z ich zgodą – kara p.w. od 3 

lat 



art. 253 § 2 k.k. - osiąganie korzyści majątkowych  z organizowanej adopcji 

dzieci wbrew przepisom ustawy – kara p.w. od 3 miesięcy do 5 lat. 

art. 275 §2 k.k. – kradzież lub zatrzymanie dokumentu tożsamości – kara p.w. 

do 2 lat 

 

Wybrane akty prawa międzynarodowego ratyfikowane przez Polskę 

➢ Konwencja ONZ w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji 

prostytucji z dnia 21.03.1950  

➢ Protokół ONZ o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel 

ludźmi w szczególności kobietami i dziećmi z dnia 15.11.2000 

➢ Protokół ONZ przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, 

morską i powietrzna z dnia 15.11.2000 

➢ Protokół fakultatywny ONZ do Konwencji o prawach dziecka w 

sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii 

z dnia 25.05.2000 

➢ Konwencja Nr 29 Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dot. 

pracy przymusowej lub obowiązkowej z dnia 28.06.1030 

➢ Konwencja Nr 105 MOP o zniesieniu pracy przymusowej z dnia 

25.06.1957 

➢ Konwencja Nr 182 MOP dot. zakazu i natychmiastowych działań na 

rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci z dnia 17.06.1999. 

➢ Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi 

ludźmi z 2005 r. 

➢ Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 2004/81/WE z dnia 29.04.2004 r. 

w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw 

trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi lub wcześniej byli 

przedmiotem działań ułatwiających nielegalną imigrację, którzy 

współpracują z właściwymi organami 

➢ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z 5.04.2011 

w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu 

oraz ochrony ofiar,  zastępująca decyzję ramową Rady  

2002/629/WSiSW 

➢ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 

13.12.2011 w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach 



seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii 

dziecięcej, zastępująca decyzję ramową 2004/68/WSiSW 

➢ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 

25.10.2012 ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, 

wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową 

Radu 2001/220/WSiSW. 

 

W Polsce nasilenie przestępstw  handlu ludźmi zaobserwowano na 

początku lat 90. Wówczas to stosunkowo nowe zjawisko, ulegające ciągłym 

przemianom nadal pozostaje problemem nie do końca rozpoznanym i opisanym. 

Handel ludźmi jest to współczesna forma niewolnictwa, proceder o 

globalnej skali, występujący w większości państw na świecie. Istotą handlu 

ludźmi jest zniewolenie osoby lub osób przy użyciu różnorodnych metod i 

środków, nawet za ich zgodą. Polska jest krajem pochodzenia ofiar, krajem 

tranzytowym oraz krajem docelowym dla ofiar tego procederu. Ofiary handlu 

ludźmi wykorzystywane są do pracy przymusowej, niewolnictwa domowego, 

prostytucji, w przemyśle pornograficznym, żebractwa, kradzieży, włamań, 

rozprowadzania narkotyków, wyłudzania kredytów i świadczeń socjalnych, 

handlu organami ludzkimi, nielegalnej adopcji, zawierania fikcyjnych 

małżeństw. 

Na terytorium Polski mamy do czynienia z werbowaniem Polaków 

wykorzystywanych za granicą, wykorzystywanych na terenie naszego państwa, 

ale także handlem i eksploatacją cudzoziemców, najczęściej pochodzących z 

państw europejskich (Rumunia, Bułgaria, Ukraina), a także z Azji (Wietnam, 

Republika Filipin, Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki), 

sporadycznie z państw afrykańskich. 

 

Według danych MSWiA, Polacy stają się ofiarami handlu ludźmi 

zarówno w Polsce jak i za granicą. W świetle informacji prokuratorskich, Polska 

to przede wszystkim kraj pochodzenia ofiar handlu ludźmi co oznacza, że na 

terytorium Polski werbowane są przyszłe ofiary. Natomiast z uwagi na migrację 

cudzoziemców z innych państw Polska staje się jednocześnie krajem 

docelowym w łańcuchu handlu ludźmi. 



1. Ofiarami handlu ludźmi padają najczęściej osoby młode (zarówno 

kobiety jak i mężczyźni), bezrobotne o niskim statusie materialnym, 

osoby będące    w bardzo trudnej sytuacji materialnej, z bardzo niskim 

wynagrodzeniem; osoby zadłużone czy borykające się z problemami 

rodzinnymi i osobistymi; osoby raczej niewykształcone, często z 

wykształceniem podstawowym, o stosunkowo niskich kwalifikacjach; 

również mężczyźni w średnim wieku zatrudnieni w sektorze 

budowlanym lub przy produkcji rolnej; osoby uzależnione od 

substancji psychoaktywnych; osoby, które w przeszłości miały 

konflikt z prawem; osoby z widocznym kalectwem fizycznym; nieletni 

zagrożeni demoralizacją, osoby studiujące, poszukujące prac 

sezonowych w czasie wakacji 

 

 

 
 „Dwóch braci z przeszłością kryminalną poszukując pracy, spotkało znajomego            

z zakładu karnego, który miał właśnie wyjeżdżać do Szwecji do pracy przy zbiorach żurawin. 

Znajomy zaproponował aby pojechali razem z nim. Na miejscu mężczyźni już na samym 

początku zostali pobici, znajomy zaś zamiast pracy przy zbiorach kazał im kraść w sklepach     

z elektroniką. Groził przy tym, że jeżeli odmówią skrzywdzi ich rodziców”. 

 

Wśród pokrzywdzonych cudzoziemców dominują obywatele Ukrainy, 

Rumunii, Białorusi, Bułgarii oraz Wietnamu.  

Osoby zaangażowane w rekrutację do pracy za granicą pochodzą z tych 

samych krajów, co ofiary. Uzależnienie ofiary następuje w kraju docelowym. 

Sprawcą jest najczęściej osoba posiadająca to samo obywatelstwo, co ofiara 

albo posiadająca status rezydenta kraju, do którego  zwabiono ofiarę.   

W przeważającej liczbie przypadków handel ludźmi jest dziełem 

zorganizowanych grup przestępczych bądź skoncentrowanych na tym 

procederze, bądź też traktujących ten proceder jako z dogodnych źródeł zysku 

obok innej działalności przestępczej.  
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