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Polskie władze nie w pełni realizują minimalne standardy eliminacji handlu ludźmi,  ale 

podejmują zdecydowane działania, by stan ten poprawić. Działania, w porównaniu z rokiem 

poprzednim – przy uwzględnieniu wpływu pandemii koronawirusa na możliwości zwalczania 

handlu ludźmi - zostały zintensyfikowane; z tego też względu Polska pozostaje w grupie 2. 

Wzrosła liczba śledztw i postępowań karnych wobec osób podejrzanych o handel ludźmi. 

Przyjęto nowy Krajowy Plan Działania przeciwko Handlowi Ludźmi, a także pierwszą politykę 

zakupową państwa zobowiązującą władze do zapewnienia, by w realizacji kontraktów 

rządowych nie była wykorzystywana praca przymusowa.  Zidentyfikowano i udzielono pomocy 

większej liczbie ofiar, uchwalono przepisy podnoszące kary za przestępstwo handlu ludźmi 

popełniane wobec osób uciekających przez wojną na Ukrainie, zwiększono ochronę dzieci 

pozostających bez opieki. Nie spełniono jednak minimalnych standardów w kilku ważnych 

obszarach. Inspektorzy pracy nie zidentyfikowali ofiar handlu ludźmi. Ogólnie, działania służące 

identyfikacji ofiar były niewystarczające. Rząd nie zwiększył nakładów finansowych na pomoc 

dla ofiar, co przyczyniło się do ograniczenia działań służących ochronie poszkodowanych. 

Władze nie posiadały scentralizowanego systemu weryfikacji i konsolidacji statystyk, co mogło 

im utrudniać śledzenie tendencji w zakresie handlu ludźmi i odpowiednio dostosowywać 

podejmowanych działań. 

 

NAJWAŻNIEJSZE ZALECENIA:  
* Zwiększenie wysiłków mających na celu identyfikację ofiar handlu ludźmi, w szczególności 

wśród grup szczególnie narażonych, w tym dzieci bez opieki i migrantów.   

* Proaktywne identyfikowanie ofiar handlu ludźmi, w tym poprzez wzmocnienie zdolności 

Państwowej Inspekcji Pracy do identyfikowania ofiar pracy przymusowej i kierowania ich do 

instytucji pomocowych.   

* Zaangażowanie w prowadzenie dochodzeń i ściganie sprawców przestępstw handlu ludźmi, w 

szczególności do pracy przymusowej oraz domaganie się wysokich kar pozbawienia wolności 

dla osób skazanych za handel ludźmi.   

* Zwiększenie nakładów na kompleksową pomoc dla ofiar, w tym tworzenie 

wyspecjalizowanych schronisk dla małoletnich i mężczyzn będących ofiarami handlu ludźmi.   

* Intensyfikacja szkoleń dla prokuratorów i sędziów, które podkreślałyby znaczenie ścigania 

przestępców, powagę przestępstwa oraz wrażliwość, której wymaga postępowanie z ofiarą w 

procesie sądowym.   

* Zwiększenie liczby szkoleń dla organów ścigania dotyczących elementu przymusu w 

przestępstwach związanych z handlem ludźmi, aby ofiary nie były karane za przestępstwa, do 

popełnienia których zostały zmuszone przez handlarzy.   

* Usprawnienie centralnej koordynacji działań i gromadzenia danych pomocnych w zwalczaniu 

handlu ludźmi.   

* Zwiększenie ochrony pracowników poprzez wyeliminowanie opłat rekrutacyjnych 

pobieranych od pracowników przez agencje pracy oraz zapewnienie, by pracodawcy ponosili 

wszelkie opłaty rekrutacyjne.   

* Przyjęcie procedur lub utworzenie wyspecjalizowanych jednostek prokuratury, w których 

sprawy handlu ludźmi prowadzić będą odpowiednio przeszkoleni prokuratorzy.   

* Prowadzenie przesłuchań małoletnich ofiar handlu ludźmi przez odpowiednio przygotowanych 



 

specjalistów, w sposób przyjazny dziecku.   

* Poprawa dostępu ofiar do odszkodowań przyznawanych przez sąd w sprawach karnych i w 

postępowaniach cywilnych. 
 

ŚCIGANIE 

Działania organów ścigania zostały zintensyfikowane. Polski kodeks karny w art. 189a 

kryminalizuje handel ludźmi w celach seksualnych i w celu pracy przymusowej oraz określa 

karę pozbawienia wolności w wymiarze od 3 do 15 lat. Wskazane wyżej wymiary kar są 

dostatecznie rygorystyczne i, w przypadku handlu ludźmi do celów wykorzystania seksualnego, 

współmierne z karami przewidzianymi za inne poważne przestępstwa, takie jak gwałt. Art. 189a 

zastąpił art. 253 kodeksu karnego. Prokuratorzy mogli odwoływać się do tego artykułu w 

sprawach, które rozpoczęły się w czasie, gdy art. 253 obowiązywał. Artykuł 253 kodeksu 

karnego również przewidywał kary pozbawienia wolności od 3 do 15 lat. Ponadto art. 203 

zakazuje doprowadzania osób dorosłych do uprawiania prostytucji przemocą, podstępem lub 

groźbą, a art. 204 ust. 3 zakazuje doprowadzania do prostytucji dzieci; oba w/w artykuły 

przewidują karę pozbawienia wolości od roku do 10 lat. W następstwie napaści Rosji na Ukrainę 

i wynikającego z niej kryzysu uchodźczego oraz zwiększonej podatności uchodźców na handel 

ludźmi, w marcu 2022 r. rząd uchwalił przepisy podnoszące kary z art. 189a za przestępstwa 

handlu ludźmi popełnione w czasie wojny Rosji z Ukrainą do 10-15 lat pozbawienia wolności 

lub – w przypadku najpoważniejszych przestępstw - do 25 lat pozbawienia wolności. 

 

Władze państwowe nie posiadają scentralizowanego systemu weryfikacji i konsolidacji 

statystyk, dane dotyczące handlu ludźmi nie wyodrębniają przypadków handlu ludźmi do pracy 

przymusowej i do usług seksualnych. Organy ścigania wszczęły dochodzenie w 32 sprawach z 

art. 189a (w 22 sprawach w 2020 r.); 9 spraw dotyczyło handlu ludźmi do celów seksualnych, 11 

dotyczyło pracy przymusowej (w tym dwie – zmuszania do żebractwa), a 12 związanych było z 

różnymi formami wykorzystania. Prokuratura wszczęła 57 dochodzeń w sprawach przekazanych 

przez Policję i Straż Graniczną (46 w 2020 r.), 25 osób skazano z art. 189a (20 w 2020 r.); 21 

oskarżeń dotyczyło handlu ludźmi w celu wykorzystania seksualnego, jedno – pracy 

przymusowej, trzy – nieokreślonych form handlu ludźmi. Prowadzono dochodzenie w 16 

sprawach i oskarżono 16 sprawców z art. 203 lub art. 204.3 (w 2020 r. dochodzenie prowadzono 

w 16 sprawach a oskarżenie postawiono czterem sprawcom). Prokuratura Krajowa podała 

informacje o 25 wyrokach skazujących na mocy art. 189a (nie jest znana liczba sprawców 

oskarżonych w 12 sprawach w 2020 r.). Jedenastu sprawców skazano na mniej niż trzy lata 

pozbawienia wolności, siedmiu skazano na od trzech do pięciu lat a kolejnych siedmiu na ponad 

pięć lat pozbawienia wolności. Prokuratura Krajowa poinformowała, że większość ofiar 

zidentyfikowanych w ramach prowadzonych dochodzeń była obywatelami Polski (318 z 447 

osób), głównie w wyniku trzech nowych dochodzeń wszczętych we współpracy z Wielką 

Brytanią, dotyczących Polaków wykorzystywanych w Wielkiej Brytanii do pracy przymusowej i 

nadużyć dotyczących systemu opieki społecznej. Straż Graniczna podjęła dochodzenie, które 

doprowadziło do identyfikacji 40 ofiar z Kolumbii, Meksyku i Wenezueli. Osoby te były 

wykorzystywane do pracy przymusowej w branży spożywczej, przetwórstwie produktów 

rolnych i produkcji. Władze informowały, że działalność organów ścigania nie została 

ograniczona w wyniku pandemii, jednak restrykcje związane z pandemią przełożyły się na 

mniejszą dostępność szkoleń dla funkcjonariuszy policji.   

 



 

W Komendzie Głównej Policji funkcjonuje Wydział do Walki z Handlem Ludźmi, w ramach 

którego działa 11 funkcjonariuszy. Istnieje również 17 zespołów regionalnych – w każdym z 

nich od 3 do 8 policjantów prowadzi dochodzenia dotyczące handlu ludźmi, pornografii 

dziecięcej i seksualnego wykorzystywania dzieci. W Centralnym Biurze Śledczym Policji i w 

każdym z 17 zarządów regionalnych działa koordynator do walki z handlem ludźmi. W Straży 

Granicznej działa wyspecjalizowany zespół centralny oraz 10 regionalnych koordynatorów ds. 

zwalczania handlu ludźmi. W każdej z prokuratur regionalnych wyznaczony jest prokurator ds. 

handlu ludźmi, który wspiera prokuratorów rejonowych i który może przejąć bardziej złożone 

sprawy. W okresie objętym niniejszym raportem grupa robocza zespołu doradczego ds. 

zwalczania handlu ludźmi opracowała podręcznik dla organów ścigania i wymiaru 

sprawiedliwości zawierający szczegółowe informacje na temat ustawowej definicji handlu 

ludźmi, wskaźników i tendencji oraz najlepszych praktyk w zakresie ścigania sprawców.  

Władze realizowały zinstytucjonalizowane szkolenia dla funkcjonariuszy policji i straży 

granicznej, prokuratorów, sędziów, urzędników konsularnych, urzędników zajmujących się 

udzielaniem ochrony międzynarodowej i inspektorów pracy, dotyczące różnych kwestii 

związanych ze zwalczaniem handlu ludźmi, w całości lub częściowo w trybie online ze względu 

na pandemię. W maju 2021 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zorganizowało 

dwa warsztaty dla funkcjonariuszy policji i Straży Granicznej na temat nielegalnej działalności 

finansowej związanej z handlem ludźmi. Obserwatorzy informowali, że prokuratorzy i sędziowie 

nie byli zaznajomieni z technikami ochrony ofiar w procesie sądowym, nie byli świadomi 

efektów traumy u ofiar oraz nie rozumieli dotkliwości i złożoności przestępstw tego typu. 

Obserwatorzy wskazywali również, że częsta rotacja urzędników zajmujących się problematyką 

handlu ludźmi, zarówno na szczeblu krajowym jak i lokalnym, negatywnie wpływała na 

zrozumienie złożoności przestępstwa handlu ludźmi. Obserwatorzy donosili, że pomimo 

ciągłego nasilania się handlu ludźmi do pracy przymusowej w Polsce, rzadko ścigano takie 

przypadki ze względu na trudności w gromadzeniu dowodów, małą liczbę osób, które same 

identyfikują się jako ofiary pracy przymusowej oraz brak woli politycznej, aby nadać priorytet 

walce z formą handlu ludźmi, która w dużej mierze dotyczy migrantów i obywateli polskich 

przebywających za granicą. Ponadto brak jasnej definicji pracy przymusowej w kodeksie karnym 

przyczynia się do niedostatecznej identyfikacji handlu ludźmi, a prokuratorom i sędziom 

niejednokrotnie brakuje doświadczenia w sprawach związanych z handlem ludźmi 

wykorzystywanymi w pracy przymusowej.   

 

Prokuratura Krajowa monitorowała postępowania dotyczące handlu ludźmi w całej Polsce, które 

zostały zakwalifikowane jako handel ludźmi na etapie dochodzenia. Niemniej jednak eksperci 

wskazywali, że prokuratorzy często kwalifikowali handel ludźmi jako mniej poważne 

przestępstwa, takie jak stręczycielstwo lub naruszenie praw pracowniczych. Obserwatorzy 

zauważyli, że trudno było osiągnąć próg dowodowy pozwalający na ściganie na podstawie 

przepisów o zwalczaniu handlu ludźmi. Prokuratura Krajowa nadal korzystała z formalnego 

mechanizmu, który umożliwiał organom ścigania kierowanie umorzonych lub oddalonych 

dochodzeń i śledztw dotyczących handlu ludźmi do prokuratora koordynującego dochodzenia 

dotyczące handlu ludźmi na poziomie krajowym.  Jedna z organizacji pozarządowych 

poinformowała jednak, że nie istnieje żaden formalny mechanizm umożliwiający społeczeństwu 

obywatelskiemu przekazywanie spraw do Prokuratury Krajowej w celu ponownego rozpatrzenia. 

Policja skierowała do Prokuratury Krajowej cztery umorzone lub oddalone sprawy, a Straż 

Graniczna jedną (łącznie 11 w 2020 r.); Prokuratura Krajowa uznała, że trzy sprawy mogły 



 

dotyczyć handlu ludźmi (5 w 2020 r.), a dwie sprawy zostały oddalone. Władze nie zgłosiły 

dochodzeń ani przypadków ścigania lub skazania urzędników państwowych podejrzanych o 

współudział w przestępstwach związanych z handlem ludźmi. Władze polskie współpracowały z 

władzami rumuńskimi w sprawie dotyczącej rumuńskich dzieci pochodzenia romskiego 

zmuszanych do żebractwa w Polsce. Miała również miejsce współpraca z innymi państwami 

unijnymi, w tym z Niemcami, Litwą, Holandią i Wielką Brytanią. Pod koniec 2021 r. policja 

przyłączyła się do działań Europejskiej Multidyscyplinarnej Platformy Przeciw Zagrożeniom 

Przestępczością dotyczących zorganizowanej grupy przestępczej podejrzanej o wykorzystywanie 

kobiet, głównie z Chin, do usług seksualnych. Doprowadzono do ekstradycji dwóch 

podejrzanych o handel ludźmi przebywających w Niemczech.   
  

OCHRONA 

Działania ochronne zostały wzmocnione. Zidentyfikowano 94 ofiary handlu ludźmi (70 ofiar 

pracy przymusowej, w tym jednej zmuszanej do żebractwa i 24 ofiar wykorzystania 

seksualnego), co stanowiło wzrost w stosunku do 2020 r. – w którym zidentyfikowano 82 ofiary 

- jednak pozostawało poniżej poziomu z 2019 r. (221 ofiary). 61 ofiar zostało skierowanych do 

ośrodków pomocowych (39 w 2020 r.). Władze informowały, że wszystkim ofiarom 

zaoferowano pomoc, jednak nie wszystkie osoby ją przyjęły. Krajowe Centrum Interwencyjno-

Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK), prowadzone przez dwie organizacje 

pozarządowe, udzieliło pomocy 210 ppotencjalnym ofiarom (166 w 2020 r.), z których 52 były 

ofiarami wykorzystania seksualnego, 87 ofiarami pracy przymusowej (w tym dwie były 

zmuszane do żebractwa, dwie zmuszano do działalności przestępczej, a jedna była ofiarą 

niewolnictwa domowego), a 71 osób było ofiarami wykorzystania innego rodzaju w powiązaniu 

z handlem ludźmi. Wśród poszkodowanych było 115 kobiet i 95 mężczyzn, a 159 osób było 

obywatelami innych krajów (109 w 2020 r.). Ze względu na ograniczenia związane z pandemią 

prowadzono mniej działań służących identyfikacji potencjalnych ofiar w miejscach pracy i 

agencjach towarzyskich. Ograniczono również szkolenia dla funkcjonariuszy policji. Policja i 

Straż Graniczna rozpoczęła stosowanie standardowych procedur identyfikacji i kierowania ofiar 

do ośrodków pomocowych, które zostały uaktualnione w poprzednim okresie sprawozdawczym. 

Obejmowały one narzędzia służące identyfikacji małoletnich i potencjalnych ofiar w ramach 

procesu przyznawania ochrony międzynarodowej oraz wykaz grup szczególnie narażonych, 

które funkcjonariusze Straży Granicznej powinni weryfikować pod kątem handlu ludźmi. W 

reakcji na napływ obywateli państw trzecich próbujących przedostać się z Białorusi do Polski, 

rząd wydał w sierpniu 2021 r. rozporządzenie zezwalające Straży Granicznej na zawracanie na 

Białoruś migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. W październiku 2021 r. rząd 

zalegalizował praktykę „push-backów”, wstrzymując tym samym ochronę międzynarodową dla 

osób ubiegających się o ochronę międzynarodową. Obserwatorzy wyrazili obawy, że 

rozporządzenie to narusza prawo osób ubiegających się o azyl do ochrony, a niezidentyfikowane 

ofiary handlu ludźmi mogły zostać deportowane. W 2021 r. Straż Graniczna zidentyfikowała 

trzy potencjalne ofiary handlu ludźmi próbujące dostać się do Polski z Białorusi. Rząd podpisał 

porozumienie z organizacją międzynarodową w sprawie realizacji projektu finansowanego przez 

polskie władze i UE, mającego na celu podnoszenie umiejętności identyfikowania ofiar handlu 

ludźmi przez Straż Graniczną, w szczególności ofiar pracy przymusowej. Policja i prokuratura 

przyznawały w poprzednich latach, że władzom brakuje doświadczenia w identyfikowaniu ofiar 

pracy przymusowej i małoletnich ofiar handlu ludźmi, zwłaszcza wśród dzieci pozostających bez 

opieki dorosłych. Podobnie jak w trzech poprzednich latach, inspektorzy pracy nie 



 

zidentyfikowali żadnych ofiar w 2021 r. Obserwatorzy zwracali już wcześniej uwagę na 

trudności inspektorów pracy w określeniu, czy dane wykroczenie stanowi naruszenie praw 

pracowniczych czy pracę przymusową. Jedna z grup roboczych krajowego zespołu doradczego 

ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi opracowała procedurę dla inspektorów pracy w zakresie 

identyfikacji i kierowania ofiar handlu ludźmi do ośrodków pomocy. W grudniu 2021 r. 

procedura została rozesłana do wszystkich okręgowych inspektoratów pracy. Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansowało szkolenie dla załóg polskich linii lotniczych 

dotyczące wskaźników handlu ludźmi oraz sfinansowało utworzenie mechanizmu 

sprawozdawczego opracowanego przez tę linię lotniczą. Ministerstwo Rodziny i Polityki 

Społecznej przeprowadziło dwie wirtualne sesje szkoleniowe dla pracowników socjalnych, 

dotyczące identyfikacji ofiar, interwencji kryzysowych i współpracy z innymi instytucjami w 

zakresie ochrony osób poszkodowanych. Przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego 

informowali o skutecznej współpracy z policją i Strażą Graniczną w zakresie kierowania ofiar do 

instytucji pomocowych.   

 

KCIK oferowało dorosłym i małoletnim ofiarom opiekę medyczną i psychologiczną, 

schronienie, doradztwo prawne, wsparcie socjalne, pomoc w reintegracji społecznej oraz, w 

przypadku małoletnich, skierowanie do domu dziecka lub opieki zastępczej. Obserwatorzy 

wyrażali zaniepokojenie faktem, że krajowy system pomocy małoletnim ofiarom nie uwzględnia 

potrzeb dzieci bez opieki i zauważali, że małoletnie ofiary bez opieki kierowane były do rodzin 

zastępczych i domów dziecka nieprzygotowanych do pomocy małoletnim ofiarom handlu 

ludźmi. Ustawa z marca 2022 r. wprowadziła obowiązek zapewnienia wszystkim dzieciom bez 

opieki wjeżdżającym do Polski z Ukrainy tymczasowego opiekuna wyznaczonego przez sąd, 

uprawnionego do reprezentowania dziecka i sprawowania opieki nad nim i jego majątkiem; 

ustawa zobowiązała również rząd do stworzenia rejestru wszystkich dzieci bez opieki 

przyjeżdżających z Ukrainy, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.  

KCIK prowadziło dwa schroniska dla dorosłych kobiet, w tym jedno dla kobiet z dziećmi i małe 

schronisko dla mężczyzn. Dla ofiar, które wolały nie korzystać ze schronisk, wynajmowano 

mieszkania. Poszkodowanym korzystającym z pomocy zezwalano na poszukiwanie zatrudnienia 

i pracę oraz na opuszczanie schronisk bez dozoru i według własnego uznania; schroniska i 

mieszkania były dostępne dla ofiar z niepełnosprawnościami. Obserwatorzy zauważali, że liczba 

miejsc w schroniskach dla mężczyzn była niewystarczająca z uwagi na rosnącą liczbę mężczyzn 

będących ofiarami handlu ludźmi. W 2021 w specjalistycznych schroniskach i mieszkaniach 

zapewniono miejsce 54 ofiarom (42 w 2020 r.). Pokrzywdzeni mogli korzystać również z 

pomocy ogólnej (socjalnej, medycznej, psychologicznej, prawnej) w 171 ośrodkach interwencji 

kryzysowej prowadzonych i finansowanych przez samorządy, z których 17 zatrudniało personel 

przeszkolony w zakresie pomocy ofiarom handlu ludźmi. KCIK zapewniło schronienie 65 

ofiarom w ośrodkach interwencji kryzysowej i innych miejscach (23 w 2020 r.).   

 

Władze przeznaczyły 1,1 mln złotych dla dwóch organizacji pozarządowych prowadzących 

KCIK. Wysokość finansowania nie uległa zmianie od 2015 r. Władze przeznaczyły również 

80.000 złotych na szkolenie pracowników pomocy społecznej dotyczące identyfikacji ofiar oraz 

pomoc ofiarom i świadkom handlu ludźmi (taką samą kwotę przeznaczono na ten cel w 2020 r.).  

Eksperci podkreślają, że ograniczone fundusze utrudniają świadczenie pomocy ofiarom, 

zwłaszcza poza Warszawą i Katowicami. Wszyscy cudzoziemcy będący ofiarami i pochodzący z 

krajów nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mieli prawo do 



 

świadczeń socjalnych, w tym pomocy ośrodków interwencji kryzysowej, schronienia, posiłków, 

niezbędnej odzieży i pomocy finansowej. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r., pomoc 

otrzymało 21 ofiar pochodzących spoza EOG (w pierwszych sześciu miesiącach roku 

poprzedniego pomocą objęto 16 ofiar, a w całym 2020 r. z pomocy skorzystało 26 ofiar). Ofiary 

z EOG miały dostęp do pełnego zakresu świadczeń socjalnych oferowanych obywatelom Polski, 

jeżeli były w stanie udowodnić posiadanie miejsca stałego pobytu. Organizacje pozarządowe 

informowały w przeszłości o przypadkach ofiar – zwłaszcza z Rumunii i Bułgarii - które nie 

były w stanie wskazać miejsca stałego pobytu ze względu na brak stosownych dokumentów. W 

styczniu 2021 r. weszły w życie przepisy umożliwiające organom ścigania wydawanie 

potencjalnym ofiarom z krajów EOG zaświadczeń, ułatwiających im dostęp do świadczeń 

socjalnych. W 2021 r. KCIK zapewniło pomoc 13 obywatelom z EOG (10 obywatelom Bułgarii, 

jednemu obywatelowi Rumunii i dwóm obywatelom Słowacji). W 2020 r. pomoc zapewniono 

sześciu osobom z krajów EOG.   

 

Władze informowały o monitorowaniu sytuacji osób należących do grup ryzyka, w tym osób 

świadczących usługi seksualne i migrantów, podczas działań operacyjnych. Cudzoziemcy będący 

ofiarami handlu mieli prawo do trzymiesięcznego „czasu do zastanowienia”, podczas którego mogli 

legalnie przebywać w Polsce i zdecydować, czy będą współpracować w ramach postępowania 

karnego. Z trzymiesięcznego czasu do zastanowienia w 2021 r. skorzystało 61 ofiar (11 w 2020 r.). 

Cudzoziemcy będący ofiarami handlu ludźmi mogli otrzymać zezwolenie na pobyt do trzech lat i 

pozwolenie na pracę, mieli też prawo ubiegać się o pobyt stały. W 2021 r. zezwolenie na pobyt 

wydano 16 cudzoziemcom (15 w 2020 r.). Władze dokonały repatriacji jednej ofiary do Bułgarii 

i we współpracy z międzynarodową organizacją pomogły w powrocie do domu 15 

cudzoziemcom (dwóm w 2020 r.). Finansowana przez państwo organizacja pozarządowa 

repatriowała jedną zagraniczną ofiarę. Polskie prawo przewiduje możliwość składania zeznań za 

pośrednictwem wideo lub w formie pisemnej. Rejestrowanie zeznań w systemie audio-wideo jest 

obowiązkowe w przypadku ofiar poniżej 15 roku życia oraz ofiar przestępstw seksualnych, w 

tym ofiar handlu ludźmi do celów seksualnych. W 2021 r. finansowana przez państwo 

organizacja pozarządowa zapewniła pomoc prawną 100 ofiarom. Władze poinformowały, że 

większość ofiar zgodziła się współpracować w dochodzeniach dotyczących sprawców. Eksperci 

jednakże zauważają, że funkcjonariuszom organów ścigania i prokuratorom brakuje znajomości 

sposobów prowadzenia rozmowy z ofiarami, które uwzględniałyby traumatyczny charakter ich 

doświadczeń, co utrudnia nawiązywanie kontaktu z osobami skrzywdzonymi, a tym samym 

zmniejsza prawdopodobieństwo zebrania wiarygodnych zeznań. Organizacje pozarządowe 

informują, że sędziowie przesłuchujący osoby małoletnie nie przeszli szkoleń w zakresie 

prowadzenia przesłuchań w sposób przyjazny dzieciom, wspierający ofiary, uwrażliwiających na 

sytuację ofiar po traumatycznych doświadczeniach, czego konsekwencją jest ponowne 

traumatyzowanie poszkodowanych. Sądy w 2021 r. nie przyznały odszkodowań a w roku 

poprzednim przyznały odszkodowanie w jednej sprawie. Ofiary mogły ubiegać się o 

odszkodowanie również w postępowaniu cywilnym. Władze nie podały informacji czy 

którakolwiek z ofiar złożyła taki pozew. 

 

ZAPOBIEGANIE 

Władze zwiększyły działania prewencyjne. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i 

Administracji funkcjonował zespół doradczy kierowany przez ministra spraw wewnętrznych i 

administracji, złożony z przedstawicieli różnych resortów i organizacji społeczeństwa 



 

obywatelskiego, którego zadaniem jest ocena realizacji projektów walki z handlem ludźmi, 

monitorowanie realizacji krajowego planu działania i opracowywanie raportów rocznych. 

Organizacje pozarządowe w dalszym ciągu wyrażały obawy, że organ ten nie jest w stanie 

nakłonić innych ministerstw do przeznaczenia zasobów na zwalczanie handlu ludźmi. Zespół 

doradczy odbył jedno spotkanie, a jego cztery grupy robocze spotykały się regularnie. Rząd 

poinformował, że z powodu ograniczeń związanych z pandemią, wewnętrznej reorganizacji 

zespołu ds. zwalczania handlu ludźmi w strukturach Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i 

Administracji oraz kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią, w okresie sprawozdawczym 

zorganizowano tylko jedno spotkanie zespołów ds. zwalczania handlu ludźmi na szczeblu 

wojewódzkim. W listopadzie 2021 r. Rada Ministrów przyjęła nowy krajowy plan działań na lata 

2022-2024. Rok 2021 był kolejnym, czwartym już rokiem, w którym władze przeznaczyły 

135.000 złotych na realizację krajowego planu działań. MSWiA opublikowało coroczny raport 

dotyczący realizacji planu i prowadziło stronę internetową prezentującą istotne dane 

statystyczne, publikacje i informacje na temat pomocy ofiarom. Brakuje centralnego 

mechanizmu weryfikacji i konsolidacji statystyk dotyczących handlu ludźmi, co utrudnia ocenę 

skali problemu i ogranicza skuteczność działań organów ścigania.   
 

Władze prowadziły kampanię informacyjną, skierowaną do migrantów zagrożonych 

wykorzystaniem w Polsce. W 60 miejscach w kraju rozpowszechniano ulotki i plakaty w 

czterech językach. Komunikaty dotyczące przeciwdziałaniu handlowi ludźmi wyświetlano na 

ekranach w portach lotniczych oraz na rządowym portalu internetowym służącym do składania 

wniosków wizowych.  Wojewódzkie zespoły ds. zwalczania handlu ludźmi we wszystkich 16 

województwach prowadziły kampanie informacyjne i prewencyjne, rozprowadzały ulotki i 

zorganizowały mobilną wystawę dotyczącą pracy przymusowej. Obserwatorzy zauważają, że 

wojewódzkie zespoły przeciwdziałające handlowi ludźmi działały w sposób nieskoordynowany i 

z różną skutecznością. Finansowana przez władze organizacja pozarządowa prowadziła 24-

godzinną infolinię dla ofiar i świadków handlu ludźmi. Odebrano 7 923 telefony (9 504 w 2020 

r.).  Władze zgłaszały, że kontakty z infolinią doprowadziły do identyfikacji ofiar, nie 

zarejestrowano jednak, ile telefonów dotyczyło handlu ludźmi lub doprowadziło do rozpoczęcia 

dochodzenia lub identyfikacji ofiar. Jedna z organizacji pozarządowych poinformowała, że coraz 

więcej potencjalnych ofiar kontaktuje się z infolinią bezpośrednio za pośrednictwem mediów 

społecznościowych lub komunikatorów. W celu zapobieżenia przypadkom handlu ludźmi wśród 

uchodźców uciekających z Ukrainy przed rosyjską inwazją - władze współpracowały z 

organizacją międzynarodową, umożliwiając dostęp do granicy jedynie uprawnionym podmiotom 

humanitarnym i władzom lokalnym. Opracowano i rozpowszechniano ulotki informacyjne z 

numerem infolinii oraz udostępniono informacje o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi na 

rządowej stronie internetowej.   

 

Władze samorządowe mogły zakazać zatrudniania cudzoziemców pracodawcom skazanym 

wcześniej za handel ludźmi. Władze nie dysponowały informacjami, czy zakaz taki nałożono na 

jakikolwiek podmiot gospodarczy. Prawo zabrania pobierania opłat rekrutacyjnych za 

zatrudnienie w Polsce, agencje pośrednictwa pracy mogą jednak pobierać opłaty za cztery 

kategorie wydatków związanych z zabezpieczeniem pracy za granicą: na pokrycie kosztów 

transportu, wiz, badań lekarskich i tłumaczenia dokumentów. Państwowa Inspekcja Pracy 

zgłosiła władzom samorządowym informacje o 81 nielegalnie działających agencjach 

pośrednictwa pracy (54 w 2020 r.). Rząd usunął 33 agencje z oficjalnego rejestru agencji 



 

pośrednictwa pracy (19 w 2020 r.). Od stycznia do maja, ze względu na ograniczenia związane z 

pandemią, kontrole w sytuacjach niewymagających natychmiastowego działania prowadzono 

zdalnie lub w trybie hybrydowym. Inspektorzy pracy przeprowadzili 495 inspekcji w agencjach 

pośrednictwa pracy (429 w 2020 r.) i nie zidentyfikowali żadnych potencjalnych ofiar handlu 

ludźmi. Państwowa Inspekcja Pracy uczestniczyła w unijnej kampanii informacyjnej dotyczącej 

praw pracowników sezonowych, obowiązków pracodawców i usług doradczych dla 

pracowników sezonowych. Kilka okręgowych inspektoratów pracy prowadziło infolinię na temat 

pracy sezonowej. W styczniu 2022 r., Rada Ministrów przyjęła pierwszą Politykę zakupową 

państwa na lata 2022-2025, w sposób priorytetowy traktującą zrównoważone i innowacyjne 

zamówienia publiczne oraz zobowiązującą władze do zapewnienia, by przy realizacji kontraktów 

rządowych nie była wykorzystywana praca przymusowa. Rząd promował podręcznik dla 

pracodawców z 2020 r. dotyczący rozpoznawania i zapobiegania pracy przymusowej w 

przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

opublikowało na swojej stronie internetowej specjalny zestaw narzędzi zawierający 

kwestionariusze pomagające pracodawcom w rozpoznawaniu potencjalnych przypadków pracy 

przymusowej. Zmiana prawa umożliwiła pracownikom z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, 

Rosji i Ukrainy pracę w Polsce bez zezwolenia na pracę przez okres do dwóch lat (poprzednio 

sześć miesięcy); eksperci przewidywali, że zmiana ta zapewni stabilność pracownikom 

migrującym z tych krajów i zmniejszy ich podatność na handel ludźmi. W 2021 r. przyjęto 

przepisy umożliwiające cudzoziemcom posiadającym jednolite zezwolenie na pobyt i pracę 

zmianę pracodawcy lub stanowiska w firmie bez konieczności ubiegania się o nowe zezwolenie; 

ustawa weszła w życie w styczniu 2022 r. Obserwatorzy donosili jednak, że oczekiwanie na 

zezwolenia na pobyt w połączeniu z zezwoleniem na pracę dla migrantów wynosiło zwykle od 6 

do 12 miesięcy. W tym czasie migranci często pracowali nielegalnie, co wiązało się z większym 

ryzykiem wykorzystania. W marcu 2022 r. Polska przyznała obywatelom ukraińskim 

uciekającym przed wojną 18-miesięczne zezwolenia na pobyt; ustawa nie obejmowała jednak 

osób posiadających status uchodźcy w Ukrainie, bezpaństwowców i obywateli państw trzecich 

uciekających z Ukrainy i nie mogących wrócić do kraju pochodzenia. MSWiA uczestniczyło w 

projekcie Rady Państw Morza Bałtyckiego dotyczącym zwalczania handlu ludźmi poprzez 

szereg działań, w tym poprzez wzmocnienie ram instytucjonalnych i wprowadzenie 

odpowiednich przepisów, zacieśnienie współpracy z sektorem prywatnym oraz promowanie 

ochrony pracy w kluczowych sektorach i branżach. Władze nie podejmowały wysiłków w celu 

ograniczenia popytu na płatne usługi seksualne.   

 

HANDEL LUDŹMI - CHARAKTERYSTYKA:  Jak informowaliśmy w raportach z ostatnich 

pięciu lat, ofiarami handlu ludźmi padają Polacy i cudzoziemcy w Polsce oraz obywatele polscy  

za granicą. Kobiety i dzieci z Polski są ofiarami komercyjnego wykorzystania seksualnego w 

Polsce i innych krajach Europy, zwłaszcza we Francji i Niemczech. Polki i Polacy padają ofiarą 

pracy przymusowej w Europie, głównie w zachodniej i północnej części kontynentu, w 

szczególności w Niemczech, Norwegii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Kobiety i dzieci z Ameryki 

Południowej i Europy Wschodniej, zwłaszcza Bułgarii, Rumunii i Ukrainy, padają ofiarą handlu 

ludźmi do celów seksualnych w Polsce. Handel ludźmi do pracy przymusowej jest dominującą 

formą handlu ludźmi w Polsce. Handlarze coraz częściej stosują przymus i oszustwo, a nie 

przemoc fizyczną czy groźbę jej użycia. Ofiary pracy przymusowej pochodzą z Europy, Azji, 

Afryki i coraz częściej z Ameryki Południowej. Zjawisko handlu ludźmi do pracy przymusowej 

narasta w Polsce w coraz liczniejszej grupie migrantów z Ukrainy, Białorusi, Filipin i Wietnamu 



 

– szczególnie w rolnictwie, restauracjach, budownictwie, gospodarstwach domowych oraz 

przemyśle odzieżowym i przetwórstwie rybnym. Obserwatorzy zauważali, że pandemia 

zwiększyła podatność pracowników migrujących na handel ludźmi. W 2020 r. szacowana liczba 

ofiar handlu ludźmi pochodzących z Ukrainy wykorzystywanych w Polsce i szukających 

pomocy po powrocie do kraju wzrosła dwukrotnie. Ponad trzy miliony uchodźców z Ukrainy, 

głównie kobiet i dzieci uciekających przed wojną, przekroczyło granicę Polski w poszukiwaniu 

schronienia. Osoby te są narażone na handel ludźmi. Handlarze werbują rumuńskich mężczyzn, 

kobiety i dzieci, szczególnie z populacji romskiej, do przymusowego żebractwa w Polsce; 

szczególnie narażone są osoby niepełnosprawne.   


