
Polska – grupa 1 
 
Polskie władze w pełni spełniają minimalne standardy eliminacji handlu ludźmi. W okresie 
objętym sprawozdawczością kontynuowano zdecydowane działania w tym zakresie; z tego też 
względu Polska pozostaje w Grupie 1. Władze podejmowały ciągłe i zdecydowane działania w 
zakresie dochodzeń i ścigania. Zwiększono również kary dla  agencji pośrednictwa pracy 
pobierających nadmierne opłaty za skierowanie do pracy oraz wzmożono wysiłki na rzecz 
ochrony pracowników zza granicy. Pomimo wypełniania minimalnych standardów, identyfikacja 
ofiar pracy przymusowej i handlu dziećmi oraz ściganie przypadków handlu ludźmi do pracy 
przymusowej wciąż pozostają problemem. 

REKOMENDACJE DLA POLSKI  

Zapewnienie, by wyroki skazujące za handel ludźmi były proporcjonalne do wagi czynu; 
zwiększenie liczby szkoleń dla prokuratorów i sędziów na temat powagi przestępstwa handlu 
ludźmi i znaczenia ścigania sprawców w oparciu o przepisy dot. handlu ludźmi; aktywne 
prowadzenie dochodzeń i ściganie przestępstwa handlu ludźmi, zwłaszcza do pracy 
przymusowej;  zwiększenie liczby szkoleń dla organów ścigania w zakresie prowadzenia 
dochodzeń i ścigania przypadków handlu ludźmi do pracy przymusowej oraz rozważenie 
powołania wyspecjalizowanych jednostek prokuratury ds. ścigania przestępstw handlu ludźmi; 
usprawnienie szkoleń oraz wzmożenie działań w zakresie proaktywnej identyfikacji ofiar, 
zwłaszcza wśród dzieci bez opieki, migrantów oraz dzieci wykorzystywanych w prostytucji; 
zwiększenie liczby ofiar kierowanych do ośrodków pomocy i programu wsparcia i ochrony 
ofiary/świadka; zapewnienie specjalistycznej pomocy małoletnim ofiarom handlu ludźmi; 
informowanie i zachęcanie cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi do udziału w programie wsparcia i 
ochrony świadka/ofiary i pomocy w ściganiu sprawców; zwiększenie liczby szkoleń dla 
inspektorów pracy na temat wskaźników pozwalających na identyfikację ofiar; ułatwianie ofiarom 
dostępu do odszkodowań poprzez zachęcanie prokuratorów do domagania się odszkodowań w 
toku spraw karnych oraz systematyczne informowanie ofiar o prawie do składania pozwów 
cywilnych przeciwko sprawcom handlu ludźmi; usprawnienie centralnej koordynacji działań i 
gromadzenia danych na temat walki z handlem ludźmi. 

ŚCIGANIE 

Władze usprawniły działania organów ścigania. Artykuł 189a polskiego kodeksu karnego  
kryminalizuje handel ludźmi w celu wykorzystania seksualnego i  do pracy przymusowej oraz 
określa karę pozbawienia wolności od 3 do 15 lat.  Ten wymiar kar jest dostatecznie surowy i -  w 
przypadku handlu ludźmi do celów wykorzystania seksualnego - jest współmierny z karami 
przewidzianymi za inne poważne przestępstwa, takimi jak gwałt. Ponadto, art. 203 kodeksu 
karnego zakazuje doprowadzania osób dorosłych do uprawiania prostytucji przemocą, groźbą 
bezprawną lub podstępem, a art. 204 par 3 zakazuje doprowadzania do prostytucji dzieci; oba 
artykuły przewidują karę pozbawienia wolności od roku do 10 lat. 
 
Administracja państwowa nie posiada scentralizowanego mechanizmu weryfikacji i konsolidacji 
statystyk, a przy gromadzeniu danych uwzględniane są tylko wyroki prawomocne, zapadłe po 
ewentualnych apelacjach. Według zebranych informacji, w 2017r. dochodzenie wszczęto w 27 
sprawach z art. 189a, w porównaniu z 31 sprawami w 2016r. i 30 sprawami w 2015r. W 2017r. 
prowadzono 34 dochodzenia prokuratorskie dotyczące pracy przymusowej (w porównaniu z 12 w 
2016r. i 17 w 2015r.). Ścigano 47 podejrzanych z art. 189a w 2017r. (w porównaniu z 30 w 2016r. 
i 23 w 2015r.). Sądy pierwszej instancji wydały 6 wyroków skazujących z art. 189a w 2017r. (w 
porównaniu z 33 w 2016r. i 36 w 2015r.). Ponadto, sądy pierwszej instancji wydały 24 wyroki 
skazujące z art. 203 (w porównaniu z 15 w 2016r.). W 2016r. – ostatnim roku za który dostępne 
są dane o wyrokach apelacyjnych – sądy wydały 58 wyroków skazujących (w porównaniu z 58 w 
2015r., 37 w 2014r. i 41 w 2013r.). W mocy utrzymano 34 wyroki z art. 189a i 253 (w porównaniu 
z 30 w 2015r. i 9 w 2014r.). W mocy utrzymano również 7 wyroków z art. 204.3 (w porównaniu z 
12 w 2015r.). Ponadto, w mocy utrzymano 17 wyroków za zmuszanie do prostytucji z art. 203 (w 
porównaniu z 16 w 2015r.). W jednym przypadku sprawca  nie został skazany na pozbawienie 
wolności, a jedynie ukarany grzywną. Sprawcom przestępstw wymierzano wyroki pozbawienia 



wolności od kilku miesięcy do ośmiu lat. Wyroki pozbawienia wolności do lat dwóch wydano 55 
procentom skazanych (w porównaniu z 58 procentami w 2015r. i 78 procentami w 2014r.); dwóm 
procentom wymierzono karę od 7 do 11 miesięcy; 10 procentom karę jednego roku; 14 
procentom karę od jednego do dwóch lat; pięciu procentom karę pięciu lat. Wyroki w zawieszeniu 
zasądzono w odniesieniu od 43 procent sprawców przestępstw handlu ludźmi (odpowiednio 45% 
w 2015r., 62% w 2014r. i 41% w 2013r.), w tym dwa wyroki od 7 do 11 miesięcy, 10 wyroków 
jednego roku i 12 wyroków od roku do dwóch lat. W 2016r. rozpoczęto prace legislacyjne w celu 
zmniejszenia licznych wyroków w zawieszeniu wydawanych w sprawach dotyczących handlu 
ludźmi, jednak w 2017r. nie przyjęto nowych rozwiązań prawnych w tym zakresie. 
 
Władze zorganizowały szkolenie  na temat identyfikacji ofiar dla funkcjonariuszy policji, straży 
granicznej, 154 urzędników konsularnych (w porównaniu z 189 w 2016r.), 30 inspektorów pracy 
(w porównaniu z 99 w 2016r.), 94 pracowników ośrodków interwencji kryzysowej (w porównaniu z 
79 w 2016r) oraz 13 urzędników przeprowadzających rozmowy z osobami ubiegającymi się o 
azyl (w porównaniu z 11 w 2016r.). Straż graniczna zorganizowała szkolenie dla 410 
funkcjonariuszy w zakresie procedur pomocy małoletnim ofiarom handlu ludźmi (w 2016r. 
szkoleniem objęto 2.065 funkcjonariuszy). Jednak zdaniem przedstawicieli policji i prokuratury 
władzom brakowało doświadczenia w identyfikowaniu ofiar pracy przymusowej oraz ofiar 
małoletnich. W 2017r. zorganizowano szkolenia dla 111 prokuratorów i sędziów (w porównaniu z 
236 w 2016r). 
 
Władze nie przekazały informacji o żadnych przypadkach prowadzenia dochodzenia,  
postawienia w stan oskarżenia lub skazania urzędników państwowych podejrzanych o 
współudział w przestępstwach związanych z handlem ludźmi. Władze współpracowały przy 
dochodzeniach prowadzonych w kilku innych krajach i zażądały ekstradycji dwóch obywateli 
Bułgarii oskarżonych o handel ludźmi. Organizacje pozarządowe udzieliły pomocy ponad 82 
ofiarom pracy przymusowej, ale mimo to, przypadki śledztw w sprawach o handel ludźmi do 
pracy przymusowej są bardzo nieliczne. Dzieje się tak z kilku powodów: organy ścigania mają 
trudność w identyfikacji przestępstw tego typu, w polskim kodeksie karnym brak jasnej definicji 
pracy przymusowej, prokuratorom i sędziom niejednokrotnie brakuje doświadczenia w sprawach 
związanych z handlem do pracy przymusowej, a ofiary najczęściej nie chcą zeznawać przeciwko 
sprawcom.  

OCHRONA 

Władze  kontynuowały działania na rzecz zapewnienia ochrony ofiarom. W okresie objętym 
sprawozdawczością zidentyfikowano 155 potencjalnych ofiar handlu ludźmi (w porównaniu z 144 
w 2016r.), z których 21 zostało objętych programem wsparcia/ochrony świadka/ofiary. W 2017 
roku Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK) w 2017r. 
zapewniło pomoc 169 prawdopodobnym ofiarom, w tym 10 małoletnim (odpowiednio 200 w 
2016r. i 229 w 2015r.). Wśród potencjalnych ofiar 74 osoby były ofiarami pracy przymusowej; 50 
osób wykorzystywano seksualnie; w przypadku 25 osób pogwałcono prawa pracownicze; 4 
osoby zmuszano do żebractwa; 4 osoby poddano nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu; 3 
były równocześnie ofiarami wykorzystywania seksualnego i pracy przymusowej; 2 - ofiarami 
niewolnictwa domowego i przemocy; jedna była wykorzystywana seksualnie i doznała przemocy; 
jedna była ofiarą niewolnictwa domowego, wykorzystywania seksualnego i pracy przymusowej; 
jedna została zmuszona do małżeństwa; jedna była zmuszana do pracy w warunkach 
niewolniczych. KCIK zapewniało ofiarom opiekę medyczną i psychologiczną, konsultacje prawne, 
zakwaterowanie w schroniskach i pomoc socjalną. W okresie objętym niniejszym raportem KCIK 
prowadziło dwa schroniska dla dorosłych kobiet będących ofiarami handlu ludźmi i jedno 
schronisko dla mężczyzn. W omawianym okresie ze schronisk korzystało 46 ofiar. KCIK 
zapewniło schronienie kolejnym 61 ofiarom w ośrodkach kryzysowych, hotelach i hostelach. 
Ofiary mogły korzystać z wielu form pomocy (socjalnej, medycznej, psychologicznej, prawnej) w 
17 ośrodkach interwencji kryzysowej prowadzonych i finansowanych przez samorządy, których 
personel przeszedł szkolenia w zakresie pomocy ofiarom handlu ludźmi. Władze nie podają 
informacji o liczbie ofiar handlu ludźmi, które korzystały z pomocy wyżej wymienionych 
niewyspecjalizowanych ośrodków. Oprócz możliwości korzystania z usług KCIK, wszyscy 
cudzoziemcy będący ofiarami i pochodzący z krajów nienależących do Europejskiego Obszaru 



Gospodarczego (EOG) oraz formalnie zidentyfikowani przez organy ścigania mieli prawo do 
świadczeń socjalnych, w tym pomocy ośrodków interwencji kryzysowej, schronienia, posiłków, 
niezbędnej odzieży i pomocy finansowej. Jedenaście ofiar pochodzących spoza EOG otrzymało 
wsparcie w ramach pomocy społecznej w pierwszych sześciu miesiącach 2017r. Ofiary z krajów 
EOG miały dostęp do pełnego zakresu świadczeń socjalnych oferowanych obywatelom Polski. 
Ofiary spoza EOG miały dostęp do świadczeń pozwalających na legalizację pobytu w Polsce. Nie 
funkcjonowały ośrodki świadczące specjalistyczną pomoc ofiarom małoletnim – dzieci 
umieszczano zwykle w domach dziecka lub rodzinach zastępczych. Zdaniem obserwatorów 
domy dziecka często nie były odpowiednio przygotowane do pomocy małoletnim ofiarom handlu 
ludźmi. W 2017r. żadna z małoletnich ofiar nie korzystała z krajowego mechanizmu pomocy. 
Straż graniczna stosowała formalną procedurę kontroli małoletnich bez opieki jako potencjalnych 
ofiar handlu ludźmi, jednak organizacje pozarządowe i  instytucje naukowe zgłaszały brak 
przejrzystego systemu pomocy, uwzględniającego potrzeby ofiar małoletnich bez opieki. W 
2017r. władze przekazały 1,1 miliona złotych dwóm organizacjom pozarządowym prowadzącym 
KCIK, co pokryło znaczącą część kosztów operacyjnych. Taką samą sumę przekazano w 2016r. i 
2015r. Władze przeznaczyły 79.800 złotych na szkolenie pracowników opieki społecznej 
dotyczące udzielania  pomocy ofiarom i świadkom handlu ludźmi (w porównaniu z 78.000 złotych 
in 2016r.).  
 
Rządowy program wsparcia/ochrony ofiary/świadka umożliwiał cudzoziemskim ofiarom handlu 
ludźmi , współpracującym z organami ścigania, uzyskanie pozwolenia na pobyt czasowy, opieki 
medycznej i psychologicznej, pomocy prawnej oraz schronienia. Program umożliwiał również 
repatriację ofiar. W 2017r. programem objęto 21 ofiar handlu ludźmi. W 2016r. udzielono pomocy 
39 ofiarom, w 2015r. 38 ofiarom a w latach 2012-2014 pomagano co najmniej 56 ofiarom rocznie. 
Cudzoziemcy będący ofiarami handlu ludźmi mieli prawo do trzymiesięcznego „czasu do 
zastanowienia”, w trakcie którego mogli legalnie przebywać w Polsce i zdecydować, czy będą 
współpracować z organami ścigania w ramach postępowania karnego. W 2017r. z „czasu do 
zastanowienia” skorzystało 12 ofiar (23 w 2016r. i 33 w 2015r.). Cudzoziemcy będący ofiarami 
handlu mogli otrzymać zezwolenie na pobyt w kraju na okres do trzech lat i zezwolenie na pracę. 
Ofiary mogły również ubiegać się o pobyt stały i były chronione przed deportacją. Ofiary 
cudzoziemskie miały prawo do repatriacji i mogły skorzystać z pomocy po powrocie do kraju 
pochodzenia. Udzielenie pomocy nie było uzależnione od współpracy z organami ścigania. W 
2017r. władze, we współpracy z organizacją międzynarodową, pomogły czterem ofiarom handlu 
ludźmi w powrocie do kraju (siedmiu w 2016r.). W 2017r. 35 cudzoziemców będących ofiarami 
handlu ludźmi zostało objętych programem ochrony/wsparcia ofiary i świadka i zdecydowało się 
na współpracę z organami ścigania (23 w 2016r. i 27 w 2015r.). Polskie prawo przewiduje 
możliwość składania zeznań przez łącze wideo oraz oświadczeń pisemnych; jednakże sędziowie 
w takich sprawach często wymagali składania dodatkowych zeznań, co wydłużało i komplikowało 
postępowanie sądowe. Media informowały o dużym ryzyku pracy przymusowej wśród 
przebywających w Polsce obywateli Korei Północnej oraz o przesłankach świadczących o handlu 
ludźmi. Jedno z toczących się postępowań prokuratorskich dotyczyło podejrzenia pracy 
przymusowej 107 obywateli Korei Północnej, będących potencjalnymi ofiarami handlu ludźmi, 
zmuszanymi do prac rolnych. Pracownicy płacili pośrednikom z góry za możliwość zatrudnienia. 
Żaden z pracowników nie został skierowany do ośrodka pomocy. Inspektorzy pracy zbadali 
wszystkie firmy zatrudniające obywateli Korei Północnej, nie znaleźli jednak dowodów, które 
uzasadniałyby konieczność wszczęcia formalnego dochodzenia. Inspektorzy przyznali, że 
prowadzone przez nich inspekcje ograniczały się zwykle do przeglądu dokumentacji, a tłumaczy 
najczęściej zapewniali pracodawcy. Ofiary mogły wnosić powództwo cywilne przeciwko 
sprawcom przestępstw handlu ludźmi, prokuratorzy mogli wnioskować o odszkodowanie, a 
sędziowie mogli zasądzać odszkodowania na rzecz ofiar w postępowaniu karnym. Prokuratorzy 
rzadko występowali z żądaniem wypłaty odszkodowania. W 2016r. i 2017r. żadna z ofiar nie 
otrzymała odszkodowania zasądzonego w sprawie karnej. 
 

ZAPOBIEGANIE 

Władze wzmocniły działania prewencyjne. W 2017r. przeznaczono 135.000 złotych na realizację 
krajowego planu działań na lata 2016-2018 – o 43% mniej niż w 2016r., gdy alokowano 235,000 



złotych, lecz tyle samo co w 2015r. na realizację planu na lata 2013-2015. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji nadal kierowało międzyresortowym zespołem ds. zwalczania 
handlu ludźmi (w okresie objętym sprawozdaniem zespół spotkał się dwukrotnie) a także grupą 
roboczą ekspertów i organizacji pozarządowych, która spotkała się czterokrotnie w celu 
koordynowania działań i opracowania dalszych celów związanych z przeciwdziałaniem handlowi 
ludźmi. W okresie objętym sprawozdawczością wojewódzkie zespoły ds. przeciwdziałania 
handlowi ludźmi we wszystkich 16 województwach prowadziły kampanie informacyjne i 
prewencyjne oraz organizowały szkolenia i konferencje dotyczące handlu ludźmi dla organizacji 
pozarządowych i specjalistów. We wrześniu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
opublikowało sprawozdanie analizujące działanie systemu identyfikacji małoletnich ofiar handlu 
ludźmi wraz z zaleceniami dla organów ścigania służącymi poprawie ich identyfikacji. W lutym 
2018 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdziło sprawozdanie z realizacji 
krajowego planu działań przeciwko handlowi ludźmi, ale do końca marca 2018 r. nie udostępniło 
go opinii publicznej. W Polsce brakuje centralnego mechanizmu weryfikacji i konsolidacji 
statystyk dotyczących handlu ludźmi, co utrudnia ocenę skali problemu w Polsce i ogranicza 
skuteczność działań organów ścigania. 
 
Władze sfinansowały kampanie informacyjne na temat handlu ludźmi, z których kilka dotyczyło 
pracy przymusowej. Przekaz kierowany był do studentów, migrantów pracujących w Polsce, 
Polaków z grup ryzyka i tych szukających pracy za granicą. W dalszym ciągu działała strona 
internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji informująca o zapobieganiu 
handlowi ludźmi i systemie pomocy ofiarom, obejmująca istotne statystyki i publikacje. 
Finansowana z budżetu państwa organizacja pozarządowa prowadziła gorącą linię (działającą 10 
godzin dziennie w dni robocze i 24 godziny na dobę w dni wolne od pracy) dla ofiar i świadków 
handlu ludźmi. W okresie objętym niniejszym raportem odebrano ok. 9.600 telefonów. W czerwcu 
2017r. została podwyższona kara minimalna dla agencji pośrednictwa pracy za działanie bez 
licencji oraz pobieranie nadmiernych opłat za skierowanie do pracy. Agencje pośrednictwa pracy 
zostały również zobowiązane do przekazywania cudzoziemcom umów o pracę z ich języku 
ojczystym wraz z opisem praw i obowiązków osób zatrudnionych w Polsce. Władze wzmocniły 
również krajową kontrolę uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców pochodzących z 
sześciu państw regionu, która weszła w życie w styczniu 2018r. Władze samorządowe mogły 
zakazać zatrudniania cudzoziemców pracodawcom skazanym wcześniej za handel ludźmi. 
Władze nie przekazały informacji, czy w okresie objętym niniejszym raportem nałożono na 
jakiegokolwiek pracodawcę taki zakaz. W okresie objętym sprawozdawczością Państwowa 
Inspekcja Pracy zidentyfikowała 51 agencji pośrednictwa pracy działających niezgodnie z 
prawem, nie poinformowała jednak o o nałożeniu na nie  konkretnych kar. W reakcji na zgłaszane 
przez ekspertów obawy, że Polska może stać się krajem docelowym dziecięcej turystyki 
seksualnej, władze utrzymały platformę internetową opracowaną przez organizację 
pozarządową, służącą zgłaszaniu przypadków handlu usługami seksualnymi dzieci. W okresie 
objętym niniejszym raportem władze podejmowały działania zmierzające do ograniczenia popytu 
na płatne usługi seksualne i pracę przymusową. Zapewniono szkolenia dla rządów kilku obcych 
państw dotyczące walki z handlem ludźmi. 

HANDEL LUDŹMI – CHARAKTERYSTYKA  

Polska jest krajem pochodzenia, tranzytowania i docelowym dla mężczyzn, kobiet i dzieci, które 
padają ofiarą handlu ludźmi do pracy przymusowej oraz w celu wykorzystania seksualnego. 
Zjawisko handlu ludźmi do pracy przymusowej w Polsce nasila się. Ofiary pracy przymusowej 
pochodzą z Europy, Azji i Afryki. Ryzyko handlu ludźmi w celach wykorzystania do pracy 
przymusowej narasta w Polsce w coraz liczniejszej grupie migrantów z Ukrainy i Białorusi – 
zwłaszcza w restauracjach i na placach budów – oraz pracowników migrujących z Korei 
Północnej – zwłaszcza w stoczniach, na  budowach i w rolnictwie. Dzieci, w szczególności dzieci 
romskie, są rekrutowane do przymusowego żebractwa w Polsce. Mężczyźni i kobiety z Polski 
padają ofiarą pracy przymusowej w Europie, głównie w zachodniej i północnej części kontynentu. 
Rośnie liczba przymusowych pracowników z Polski w budownictwie w Wielkiej Brytanii. Kobiety i 
dzieci z Polski padają ofiarą handlu ludźmi w celach seksualnych we własnym kraju, a także w 
innych krajach europejskich. Kobiety i dzieci z Europy Wschodniej, zwłaszcza Bułgarii, Rumunii i 
Ukrainy, padają ofiarą handlu ludźmi do wykorzystania w celach seksualnych w Polsce. Rośnie 



liczba obywateli Wietnamu, którzy przewożeni są przez Polskę do Europy Zachodniej, a 
wcześniej zostali wykorzystani do pracy przymusowej w Rosji. 

 
 


