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Polska na mapie handlu ludźmi
W kontekście handlu ludźmi Polska jest:

• Krajem pochodzenia ofiar

• Krajem tranzytu

• Krajem docelowym

• Nadal największa część 

zidentyfikowanych przypadków 

handlu ludźmi to przypadki 

handlu wewnętrznego



art. 189a § 1 i 2 kodeksu karnego

§  1 Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega 
karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 
lat 3.

§  2 Kto czyni przygotowania  do popełnienia 
przestępstwa określonego w §  1, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.



Czym jest handel ludźmi?



„Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, 
przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

1.  przemocy lub groźby bezprawnej, 
2.  uprowadzenia,
3.  podstępu,
4.  wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego 
pojmowania przedsiębranego działania,
5.  nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu 
bezradności,
6.  udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy 
osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą

– w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności 

w prostytucji, 
w pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, 
w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, 
w żebractwie, 
w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka 
albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. 

Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, 
nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w pkt 1 – 6”. 

Pojęcie handlu ludźmi – definicja

zachowanie 
sprawcy

metody
i

środki

formy 
wykorzystania 

cel



 eksploatacja seksualna (do prostytucji, pornografii, innych 
czynności seksualnych),

 do żebrania,

 do pracy,

 eksploatacja kryminalna (do kradzieży, włamań, 
rozprowadzania   narkotyków),

 niewolnictwo domowe (pomoc domowa, opieka nad dziećmi),

do wyłudzania świadczeń socjalnych, kredytów,

do przymusowych małżeństw, 

do pozyskania komórek, tkanek lub narządów,
 
do adopcji (!)

Formy wykorzystania:



Skala zjawiska handlu ludźmi
na podstawie danych z Prokuratury Generalnej 2011 - 2014



Wielość działań przestępczych

Różnorodność metod, jakimi mogą posłużyć się przestępcy, 
aby nakłonić ofiarę do posłuszeństwa

Charakter przestępczy działań, nawet jeśli ofiara wyraziła 
zgodę na swój udział w transakcji 

Różnorodność form wykorzystania drugiego człowieka

W przypadku ofiar małoletnich ograniczenie kwalifikacji 
prawnej czynu sprawcy do celu jego działań (faktu 
wykorzystania)

Handel ludźmi to zbrodnia 
zakładająca:



„Handlem ludźmi jest 

werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie 
lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

1.  przemocy lub groźby bezprawnej, 
2.  uprowadzenia,
3.  podstępu,
4.  wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności 
     do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
5.  nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia 
lub stanu bezradności,
6.  udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo 
     jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą

– w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, 
w szczególności w prostytucji, w 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. 

Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel 
ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w pkt 
1 – 6”. 
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Definicja handlu ludźmi (art. 115 § 22 kk)

Handlem ludźmi jest:
  zachowania sprawcy
  metody i środki
  cel
  formy wykorzystania
  dot. dzieci



Skala zjawiska handlu ludźmi
Statystyki Policji

Statystyki Prokuratury Generalnej

Statystyki Straży Granicznej

Statystyki Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego

Wszczęte postępowania: 2014 – 28, 2013 – 27 
Liczba pokrzywdzonych: 2014 – 50, 2013 – 141

Wszczęte postępowania: 2014 – 11, 2013 – 9
Potencjalne ofiary: 2014 – 48, 2013 – 52   

Wszczęte postępowania: 2014 – 65,   2013 – 57
Liczba pokrzywdzonych: 2014 – 135, 2013 – 103 

Beneficjenci 2014 – 207, 2013 – 222 



Pokrzywdzeni handlem ludźmi 
w 2014 r. – dane Policji



Ofiary handlu ludźmi 
w 2014 r. – dane Straży Granicznej



Pokrzywdzeni handlem ludźmi 
w latach 2011 - 2014 r. 
– dane prokuratury



Krajowe Centrum 
Interwencyjno-
Konsultacyjne

Prokuratura

2 x więcej?

Skala zjawiska handlu ludźmi

1

Statystyka, a rzeczywistość

10 x więcej?

98

Ofiary/pokrzywdzeni

207 135

Policja i 
Straż 
Graniczna

100 x więcej?



ofiary
mało wiarygodne jako 

świadkowie 
niechętne 

do współpracy

lęk przed 
identyfikacją

społeczna ignorancja, 
brak wiedzy

przestępstwo 
trudne do
ścigania

Dlaczego tak mało 
identyfikujemy i wiemy 
o ofiarach?



Dziękuję za uwagę 

Aneta Suda
aneta.suda@msw.gov.pl
tel.: 22/60 145 53
fax: 22/60 145 56
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