
 

Formy wykorzystania ofiar handlu ludźmi; 

Wykorzystanie seksualne 

Handel ludźmi w celach wykorzystania seksualnego pozostaje dominującą 

formą eksploatacji kobiet. Ofiarami padają zarówno polki za granicą, jak             

i cudzoziemki oraz obywatelki Polski na terytorium naszego kraju. Najbardziej 

narażone są kobiety świadczące usługi seksualne. W Polsce ofiarami 

wykorzystania seksualnego padają przede wszystkim polki, Bułgarki i Ukrainki. 

W ramach procederu handlu ludźmi kobiety są zmuszane do tzw. „przydrożnej 

prostytucji” bądź do świadczenia usług w tzw. „mieszkaniówkach” tj. specjalnie 

do tych celów wynajętych przez grupy przestępcze lokalach. Na zachowania 

przestępcze sprawców składa się szereg czynów począwszy od uzależnienia 

ofiary (zarówno psychicznego, jak i materialnego), poprzez stosowanie gróźb 

karalnych, zabór dokumentów, podawanie środków psychoaktywnych, aż po 

stosowanie przemocy fizycznej np. okaleczanie ciała, pobicia, zgwałcenia. 

 Praca przymusowa 

Problem wykorzystania do pracy dotyczy zarówno obywateli polskich 

eksploatowanych za granicą, jak i cudzoziemców pracujących w Polsce. 

Krajami przeznaczenia dla obywateli polskich są m.in.. Wielka Brytania, 

Holandia, Niemcy. Natomiast w Polsce wykorzystywani są obywatele Ukrainy 

oraz państw azjatyckich. Pokrzywdzeni najczęściej są rekrutowani na terenie 

swojego kraju zamieszkania przez agencje pośrednictwa pracy lub prywatnych 

pośredników oferujących atrakcyjne warunki zatrudnienia. Przy czym w 

większości przypadków ofiary nie otrzymują żadnych informacji na piśmie. 

Niekiedy dopiero na miejscu podpisują umowy zawierające zupełnie inne 

warunki dotyczące pracy oraz płacy, niż te, które były im prezentowane podczas 

rekrutacji. Sprawcy na ogół zmuszają swoje ofiary do pracy po kilkanaście 

godzin na dobę w bardzo złych warunkach, często niebezpiecznych dla zdrowia 

i życia. Pracownicy najczęściej pracują bez stosownych umów i są zastraszani 

deportacją. Nie otrzymują również wynagrodzeń adekwatnych do wykonywanej 

pracy, a dokumenty tożsamości, czy nawet telefony są im odbierane, aby 

utrudnić kontakt z rodziną i ograniczyć możliwość ucieczki z miejsca 

eksploatacji. Najwięcej przypadków pracy przymusowej jest identyfikowanych 

w branżach; budowlanej, rolniczej, ogrodniczej oraz w zakładach przetwórczych 

i produkcyjnych. 



 Żebractwo i eksploatacja kryminalna 

W Polsce do żebractwa wykorzystywani są przede wszystkim cudzoziemcy 

pochodzący z Rumunii przez rumuńskie grupy przestępcze, działające na terenie 

Rumunii i większych miast południowej Polski. Cały proceder nosi znamiona 

zorganizowanej przestępczości, która rozpoczyna się werbunkiem ofiar w ich 

kraju pochodzenia. Sprawcy poszukują osób z widocznym kalectwem 

fizycznym, będących w bardzo trudnej sytuacji materialnej, jak również słabo 

wykształconych, Niejednokrotnie werbowane są całe rodziny. Sprawcy 

organizują transport i wskazują miejsce pobytu w Polsce, za co później żądają 

od ofiar zapłaty. Ofiary mają określony dzienny i miesięczny limit kwoty 

pieniężnej, którą muszą przekazać sprawcom, w przeciwnym przypadku 

stosowana jest wobec nich przemoc fizyczna, okaleczenia, lub fizyczne 

rozdzielenie poszczególnych członków rodziny, Wykorzystywaniu do żebractwa 

często towarzyszy eksploatacja kryminalna polegająca na zmuszaniu ofiar do 

dokonywania drobnych przestępstw kryminalnych tj. kradzieży  kieszonkowych 

lub sklepowych lub też innych określonych czynów (np. handlu obwoźnego),    

na podstawie których sprawcy dokonują ustaleń i planują kradzieże domowe.  

 Niewolnictwo domowe 

Niewolnictwo domowe jest formą wykorzystywania do pracy mającą miejsce      

w prywatnych gospodarstwach domowych przez co jest bardzo trudna               

do ujawnienia. Ofiary kuszone są atrakcyjnymi ofertami pracy w charakterze 

gospodyń domowych. Po przybyciu na miejsce pracodawca nie zapewnia jednak 

warunków pracy oraz płacy oferowanych podczas rekrutacji. Pracownice mają 

ograniczaną wolność osobistą, są m odbierane dokumenty. Nie otrzymują 

stosowanego wynagrodzenia, natomiast są zmuszane do ciągłej pracy po 

kilkanaście godzin na dobę bez dnia wolnego. Ofiary niewolnictwa domowego 

są również zastraszane doniesieniem na nie do organów ścigania za nielegalny 

pobyt i pracę. Nieradko stosowana jest wobec nich przemoc fizyczna                   

i psychiczna, w tym groźby i pobicia. 

 W ostatnich latach polskim organom ścigania udało się ujawnić kilka 

przypadków zmuszania cudzoziemek do pracy w polskich gospodarstwach 

domowych. Proceder zmuszania do niewolniczej pracy miał również miejsce     

w prywatnych domach przedstawicieli dyplomatycznych państw trzecich 

rezydujących na terytorium Polski. 

 



 Wyłudzanie kredytów i świadczeń socjalnych 

Wykorzystanie do wyłudzania kredytów i świadczeń socjalnych jest jedną          

z najbardziej dynamicznie rozwijających się form eksploatacji w ramach handlu 

ludźmi. Sprawcy wykorzystując trudne położenie ofiar, wprowadzają je w błąd      

i pod pozorem oferowania pracy za granicą (najczęściej jest to wielka Brytania, 

Niemcy, Holandia) organizują wyjazd i pobyt w krajach docelowych. Na 

miejscy zaś podstępem lub przy użyciu siły  odbierają osobom dokumenty 

tożsamości i na ich podstawie zaciągają w bankach kredyty oraz wyłudzają 

świadczenia w ramach pomocy społecznej (np. zasiłki rodzinne, szkole, 

socjalne). Po dokonaniu tych czynności sprawcy odwożą swoje ofiary do polski, 

tłumacząc iż proponowana oferta pracy stała się już nieaktualna. W efekcie 

pokrzywdzeni na ogół są nieświadomi zobowiązań, jakie grupa przestępcza 

zaciągnęła wykorzystując do tego celu ich tożsamość. Ofiarami tej formy 

eksploatacji padają z reguły bezrobotni obywatele Polski będący z trudnej 

sytuacji materialnej. 

 

 

                      

 

Z uwagi na złożoność zjawiska handlu ludźmi podejmowane w Polsce 

działania mające na celu zwalczanie handlu ludźmi i zapobieganie mu mają 



charakter między resortowy. W dokumencie „Krajowy Plan Działań Przeciwko 

Handlowi Ludźmi na lata 2020-2021” przyjętym przez Radę Ministrów              

do koordynacji działań  powołano wojewódzkie Zespoły do Spraw 

Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.  

Do zadań zespołów należy ocena realizacji działań, proponowanie               

i opiniowanie działań, współpraca z organami administracji rządowej, 

samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie 

zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi. 

Za organizację spotkań członków tych zespołów odpowiedzialne jest 

Ministerstwo spraw Wewnętrznych  i Administracji. MSWiA, KGP oraz KGSG 

opracują i wdrożą nowy „Algorytm postępowania funkcjonariuszy Policji i 

straży Granicznej w przypadku ujawnienia przestępstwa handlu ludźmi”. 

 System wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi w Polsce – 

prawa ofiar handlu ludźmi 

Każda osoba będąca ofiarą handlu ludźmi, nawet jeśli nie decyduje się na 

kontakt z organami ścigania może zwrócić się o pomoc do  KCIK - Krajowego 

Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar 

handlu ludźmi, gdzie ma prawo do; 

▪ bezpłatnych konsultacji i doradztwa na temat swojej sytuacji 

▪ pomocy w znalezieniu bezpiecznego schronienia 

▪ zapewnienia podstawowych potrzeb (tj. odzieży, obuwia, żywności, 

środków higienicznych) 

▪ bezpłatnej pomocy prawnej 

▪ bezpłatnej pomocy psychologicznej 

▪ pomocy tłumacza 

 

Jeżeli osoba zdecyduje się na kontakt z organami ścigania i zostanie przez 

te organy zidentyfikowana jako ofiara handlu ludźmi dodatkowo ma prawo do; 

• pomocy społecznej, w ramach której może uzyskać m.inn. 

schronienie w ośrodku interwencyjno-kryzysowym, wyżywienie, 

odzież, środki higieniczne oraz zasiłek celowy 

 a jeżeli jest cudzoziemcem ma również prawo do; 



• „czasu na zastanowienie się” – to 3-miesięczny, a w przypadku 

małoletnich 4-miesięczny okres, w trakcie którego ofiara znajduje 

się pod opieką organizacji pozarządowej, mając jednocześnie czas 

na podjęcie decyzji o współdziałaniu z organami ścigania. Takiej 

osobie przysługuje prawo do otrzymania zaświadczenia 

potwierdzającego domniemanie, że jest ofiarą  handlu ludźmi. 

Zgodnie z art.171 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, pobyt ofiar na 

podstawie zaświadczenia jest uważany za legalny. Czas na 

zastanowienie dotyczy wyłącznie cudzoziemców, którzy w momencie 

identyfikacji przebywają w Polsce nielegalnie. 

 

• programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi,           

w ramach którego ma zapewnione m.inn. pomoc w kontaktach         

z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, pomoc                   

w regulowaniu sytuacji prawno-pobytowej 

 

• bezpłatnego bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia 

 

w przypadku gdy zidentyfikowana ofiara –cudzoziemiec od razu decyduje 

się na współpracę z organami ścigania, lub taką decyzję podejmie             

w trakcie trwania „czasu na zastanowienie” , wówczas na podstawie art. 

176 ustawy o cudzoziemcach dodatkowo ma prawo do; 

 

• zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi                      

z uprawnieniami m.inn. do; 

- legalnego pobytu w Polsce przez okres co najmniej 6 miesięcy 

- pomocy społecznej 

- legalnej pracy bez konieczności posiadania zezwolenia na prace 

- podjęcia nauki w publicznych szkołach i placówkach. 

 

Zezwolenia udziela cudzoziemcowi na jego wniosek wojewoda właściwy 

ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Ofiara handlu ludźmi chcąc             

je uzyskać powinna przebywać w tym czasie na terytorium Polski, 

współpracować z organami ścigania, zerwać wszelkie kontakty z sprawcami. 

 

Każda ofiara współpracująca w organami ścigania, której w toku 

postępowania przyznano status pokrzywdzonego handlem ludźmi, może 



również skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów kodeksu 

postępowania karnego np. z: 

✓ prawa do zastrzeżenia informacji na temat swojego miejsca 

zamieszkania do wyłącznej wiadomości prokuratora i sądu 

✓ prawa do złożenia zeznań pod nieobecność oskarżonego 

✓ prawa do pełnomocnika 

✓ prawa domagania się naprawienia szkody wyrządzonej przez 

sprawców 

✓ prawa do występowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego 

 

Małoletni pokrzywdzony handlem ludźmi zasadniczo powinien być 

przesłuchany tylko wówczas, gdy jego zeznania mogą okazać się istotne 

dla rozstrzygnięcia sprawy. Sama czynność przesłuchania co do zasady 

powinna być jednorazowa, rejestrowana i odbywać się w tzw. 

„przyjaznym pokoju” bezpośrednio prze sędzią oraz udziałem 

psychologa. 

 

„25-letnia kobieta wyszukiwała nastolatki z rodzin dysfunkcyjnych  

(najczęściej przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych). 

Zaprzyjaźniała się z nimi, kupując im markowe ubrania i kosmetyki,  

a gdy zdobyła zaufanie ich oraz ich opiekunów zabierała je z sobą  

na weekendy do Niemiec. Podczas wspólnych wypadów kobieta  

organizowała imprezy, na które zapraszała swoich znajomych. 

W trakcie imprez dziewczyny mogły zażywać narkotyk i spożywać  

alkohol. W tym samym czasie kobieta finalizowała swoje transakcje  

z agencjami towarzyskimi, do których nastolatki ostatecznie trafiały”. 

 

 A w przypadku małoletniej ofiary handlu ludźmi… 

 

Ofiary handlu ludźmi, a szczególnie małoletni, niechętnie informują          

o doznanej krzywdzie. Wynika to z różnych powodów, m.inn.; 

 

❖ poczucia winy za to, co im się przydarzyło 

❖ obawy przed konsekwencjami prawnymi 

❖ wstydu 

❖ obawy przed zemstą z strony sprawców 

❖ poczucia lojalności wobec sprawców lub istnienia silnej więzi 

emocjonalnej między ofiarami a sprawcami 

❖ braku świadomości, iż są ofiarami przestępstwa 



 

W efekcie dziecko czy nastolatek rzadko kiedy potrafi ocenić siebie jako 

ofiarę, której należy się pomoc i wsparcie. Dzieci szczególnie narażone na 

wykorzystanie w ramach handlu ludźmi z tzw. „grup podwyższonego ryzyka” to 

przede wszystkim; 

 

 dzieci cudzoziemskie (migrujące) bez opieki 

 dzieci żebrzące 

 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej 

 dzieci, które w przeszłości doświadczyły przemocy 

 dzieci – świadkowie przemocy 

 

 Co powinno szczególnie zaniepokoić? 

 

 Jeżeli z rozpoznania i analizy sytuacji dziecka wynika, że:     

                      

◆  prawdopodobnie było zmuszane do wykonywania czynności 

zarobkowych lub czynów zabronionych  (np. do żebrania lub 

kradzieży)  

 

◆ było zmuszane do prostytucji lub innych czynności seksualnych 

(nawet jeżeli w ocenie dziecka czynił to dobrowolnie) 

 

◆ prawdopodobnie stosowano wobec niego przemoc fizyczną lub/i 

psychiczną 

to znaczy, że dziecko mogło paść ofiarą handlu ludźmi. 

 

 

 Co wówczas należy zrobić? 

 

 Identyfikacja  sytuacji wykorzystywania dziecka – niezależnie od jego 

wieku, płci, narodowości oraz faktu zgody dziecka na jego wykorzystywanie – 

wymaga natychmiastowego powiadomienia organu ścigania i zapewnienia 

dziecko bezpiecznego miejsca pobytu oraz opieki. 

 

 W takich przypadkach koniecznym jest natychmiastowe poinformowanie 

o zaistniałej sytuacji  koordynatora do walki z handlem ludźmi ustanowionego 

w właściwej komendzie wojewódzkiej Policji lub oddziale Straży Granicznej, a 



także wskazane jest skontaktowanie się z KCIK dla polskich i cudzoziemskich 

ofiar handlu ludźmi. 

 

 O czym trzeba zawsze pamiętać w przypadku małoletniej ofiary bez 

opieki? 

 W przypadku dziecka bez opieki – potencjalnej ofiary handlu ludźmi 

ważne jest zapewnienie; 

 

➔ bezpiecznego schronienia oraz specjalistycznej pomocy 

➔ przedstawiciela prawnego, kompetentnego do reprezentowania interesów 

dziecka w wszelkich postępowaniach z jego udziałem 

➔ efektywnej pomocy w ustaleniu trwałego rozwiązania sytuacji prawno-

rodzinnej 

 

 Co KCIK oferuje małoletnim ofiarom handlu ludźmi? 

 

 Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne posiada odpowiednio 

wyszkolony i doświadczony personel w zakresie pracy z ofiarami ludźmi, jak 

również współpracuje z wieloma instytucjami oraz organizacjami w zakresie 

wspierania małoletnich ofiar handlu ludźmi. Osobom zidentyfikowanym jako 

ofiary handlu ludźmi KCIK oferuje pomoc i wsparcie także po uzyskaniu 

przez nich pełnoletniości. 

 

 

Instytucje i organizacje zajmujące się problematyką handlu ludźmi oraz 

udzielaniem pomocy ofiarom; 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – e-mail: zespol.handel@msw.gov.pl 

Komenda Główna Policji – e-mail: handelludzmibsk@policja.gov.pl  

Komenda Główna Straży Granicznej – e-mail: zos.kg@strazgraniczna.pl 

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Polskich i Cudzoziemskich 

Ofiar Handlu Ludźmi – e-mail: info@kcik.pl  

Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „LA STRADA” -          

e-mail: strada@strada.org.pl 

Stowarzyszenie Po-|Moc Dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej – e-mail: 

biuro@Po-MOC.pl 
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Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) - e-mail: 

imowarsaw@iom.int 

Fundacja Dzieci Niczyje - e-mail: fdn@fdn.pl 

Fundacja  ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych - e-mail: 

biuro@zaginieni.pl 

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne  - e-mail: info@kcik.pl oraz 

e-mail: kcik@strada.org.pl 
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