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EUROPEJSKIE STANDARDY 
PRZECIWDZIAŁANIA HANDLOWI LUDŹMI A KSZTAŁTOWANIE SIĘ 

POLSKIEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA TEMU ZJAWISKU

Handel żywym towarem to jedno z najtragiczniejszych współczesnych zjawisk 
godzących w wolność i godność jednostki. To przestępstwo polegające na eks-
ploatowaniu człowieka przez człowieka, przynoszące handlarzom ludźmi gi-
gantyczne zyski. Człowiek pozbawiony wolności, często w wyniku oszustwa, 
manipulacji, przymusu fi zycznego i psychicznego, wykorzystany do pracy przy-
musowej, prostytucji, żebractwa, popełniania przestępstw, w konsekwencji do-
świadcza poważnych urazów psychicznych, emocjonalnych, uszczerbku na zdro-
wiu. Współczesne formy niewolnictwa są z jednej strony odpowiedzią na popyt 
na tanią siłę roboczą, z drugiej strony wyzyskują trudną sytuację materialną 
i społeczną osób dążących do poprawy swojego losu. 

Choć problem handlu ludźmi zaczął być dostrzegany przez społeczność 
międzynarodową już na początku XX w., pojęcie to zostało zdefi niowane dopie-
ro w 2000 r. w Protokole o zapobieganiu, zwalczaniu i karaniu za handel ludźmi, 
w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającym Konwencję Narodów Zjed-
noczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej1. Proto-
kół ten, nazywany protokołem z Palermo, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne 

1  Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu i karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami 
i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej prze-
stępczości zorganizowanej, „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” (dalej Dz.U. RP) 2005, 
nr 18, poz. 160, s. 1285–1286.
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ONZ 15 listopada 2000 r., w założeniu interpretowany łącznie z konwencją, spro-
wadził handel ludźmi do przestępstwa o charakterze międzynarodowym, doko-
nywanego przez zorganizowane grupy przestępcze. Zgodnie z art. 3 Protokołu 
handel ludźmi oznacza werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywa-
nie lub przyjmowanie osób, z zastosowaniem gróźb lub z użyciem siły, lub też 
z wykorzystaniem innej formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wprowadze-
nia w błąd, nadużycia władzy lub wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia 
płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad inną oso-
bą, w celu wykorzystania. Wykorzystanie obejmuje jako minimum: wykorzysty-
wanie prostytucji innych osób lub inne formy wykorzystania seksualnego, pracę 
lub usługi o charakterze przymusowym, niewolnictwo lub praktyki podobne do 
niewolnictwa, zniewolenie albo usunięcie organów. W wypadku, gdy posłużono 
się którąkolwiek z wymienionych metod werbunku, zgoda ofi ary na zamierzone 
formy wykorzystania nie ma znaczenia. Werbowanie, transport, przekazywanie, 
przechowywanie lub przyjmowanie dziecka (osoby, która nie ukończyła 18. roku 
życia) jest uznawane za handel ludźmi, nawet gdy nie zastosowano żadnej z me-
tod werbunku opisanych w protokole z Palermo.

Polska okresu intensywnych przemian społeczno-gospodarczych, zapocząt-
kowanych w 1989 r., stała się podatnym gruntem dla rozwoju zjawiska handlu 
ludźmi. Niepokojące doniesienia o przypadkach tego procederu, sposobach funk-
cjonowania parających się nim zorganizowanych grup przestępczych, poszerza-
nie wiedzy o skali i dynamice zjawiska, o jego skutkach dla dotkniętych nim osób 
oraz dla porządku społecznego – spowodowały podjęcie przez państwo wielu 
działań zmierzających do identyfi kowania i zwalczania tego przestępstwa, nie-
sienia efektywnej pomocy pokrzywdzonym oraz skutecznej profi laktyki skiero-
wanej do potencjalnych ofi ar i społeczeństwa.

Kluczowe znaczenie w tym zakresie miało włączenie się Polski w działa-
nia na rzecz zwalczania tego przestępstwa i przeciwdziałania mu, wynikające 
z ratyfi kowania aktów prawa międzynarodowego, co prowadziło w konsekwencji 
do konieczności dostosowania prawa polskiego do standardów przyjętych przez 
społeczność międzynarodową. Ratyfi kowane przez Polskę dokumenty autorstwa 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Rady Europy czy Or-
ganizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a także Międzynarodowej 
Organizacji Pracy, wywarły znaczący wpływ na dokonywanie zmian w prawie 
polskim w obszarze rozwiązywania problemu handlu ludźmi, a także zainspiro-
wały działania międzyresortowe ukierunkowane na ten cel.
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Jeszcze w 1952 r. Polska ratyfi kowała Konwencję ONZ w sprawie zwalcza-
nia handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartą do podpisu 21 marca 1950 r. 
w Lake Success w stanie Nowy Jork. Zawężała ona pojęcie handlu ludźmi do ce-
lów prostytucji. Państwa podpisujące tę konwencję zgadzały się ukarać każdego, 
kto dla zaspokojenia namiętności innej osoby dostarcza, zwabia lub uprowadza 
w celach prostytucji inną osobę, nawet za jej zgodą, oraz eksploatuje prostytucję 
innej osoby, nawet za jej zgodą. W myśl zapisów karaniu podlega także świado-
my udział w popełnianiu przestępstwa, czynności przygotowawcze oraz próby 
jego popełnienia. W konwencji podniesiono także problem związku przestęp-
stwa handlu ludźmi z migracją, przez co uznano, że migranci powinni podlegać 
szczególnej ochronie i kontroli na etapie przemieszczania się oraz w docelowym 
miejscu pobytu, aby powstrzymać handel żywym towarem jednej lub drugiej płci 
w celach prostytucji, a opinia publiczna powinna być ostrzegana przez zorgani-
zowanie odpowiedniej propagandy przed niebezpieczeństwami takiego handlu2.

W 2000 r. Polska podpisała, a w 2001 r. ratyfi kowała Konwencję Naro-
dów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowa-
nej, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 15 listopada 
2000 r. Istotne z punktu widzenia zwalczania handlu ludźmi i zapobiegania mu 
były dwa z trzech uzupełniających konwencję protokołów dodatkowych: Pro-
tokół o zapobieganiu, zwalczaniu i karaniu handlu ludźmi, zwłaszcza kobietami 
i dziećmi oraz Protokół przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, mor-
ską i powietrzną. 26 września 2003 r. Polska ratyfi kowała obydwa protokoły3. 
Ratyfi kowanie Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu i karaniu handlu ludźmi, 
zwłaszcza kobietami i dziećmi (protokołu z Palermo) zobowiązało państwo pol-
skie do podjęcia działań ustawodawczych i innych zmierzających do uznania za 
przestępstwo czynów związanych z handlem ludźmi, defi niowanym w protokole, 
usiłowaniem ich popełnienia, uczestnictwem w charakterze współsprawcy oraz 
organizowaniem innych osób lub kierowaniem nimi w celu popełniania tych 
czynów. Jako państwo strona Polska przyjęła na siebie obowiązek zapewnienia 
w swoim porządku prawnym środków umożliwiających ochronę prywatności 
i tożsamości ofi ar handlu, udzielanie im informacji na temat dotyczących ich 
postępowań sądowych i administracyjnych, prawo do przedstawienia poglądów 

2  Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, „Dziennik Ustaw 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” (dalej Dz.U. PRL) 1952, nr 41, poz. 278.

3  U. Kozłowska, Problematyka prawna – handel ludźmi w dokumentach międzynarodowych 
ratyfi kowanych przez Polskę, w: Handel ludźmi w Polsce. Materiały do raportu, Warszawa 2007, 
s. 14–15.
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i wątpliwości, a także zapewnienie bezpieczeństwa, wieloaspektową pomoc 
w odzyskaniu psychicznej, fi zycznej i społecznej równowagi po przebytych trau-
matycznych doświadczeniach, jak również możliwość uzyskania zadośćuczynie-
nia za doznaną krzywdę. Przyjęte zobowiązania zobligowały Polskę do podej-
mowania szeregu działań prewencyjnych, w tym do przyjęcia ogólnych założeń 
polityki w tym zakresie, tworzenia programów mających na celu przeciwdziała-
nie handlowi ludźmi oraz ochronę jego ofi ar przed ponownym wykorzystaniem, 
podejmowania długofalowych działań mających na celu eliminowanie czynni-
ków zwiększających ryzyko stania się ofi arą procederu (np. ubóstwo, brak rów-
nych możliwości dostępu do pożądanych społecznie dóbr), prowadzenia badań 
nad zjawiskiem, przeprowadzania kampanii informacyjnych, organizacji szkoleń 
dla osób mających potencjalną styczność z przejawami handlu ludźmi podczas 
wykonywania pracy zawodowej. Działania te powinny uwzględniać współpra-
cę z organizacjami pozarządowymi, jak również czynniki społeczeństwa oby-
watelskiego4. Protokół przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, mor-
ską i powietrzną zobowiązał państwa strony do penalizacji czynów związanych 
z przemytem migrantów, popełnianych świadomie w celu uzyskania korzyści fi -
nansowej lub materialnej – w tym sporządzanie, organizowanie, dostarczanie lub 
posiadanie fałszywych dokumentów podróży, tożsamości, a także umożliwianie 
obywatelom innych państw pozostawania na terenie danego państwa bez spełnie-
nia wymogów koniecznych do legalnego w nim pobytu. Podobnie jak w wypad-
ku handlu ludźmi, państwo ratyfi kujące protokół jest zobowiązane do penalizacji 
usiłowania popełnienia tych czynów, uczestnictwa w charakterze współsprawcy 
oraz organizowania innych osób lub kierowania nimi w celu popełniania tych 
czynów. Działania ustawodawcze i inne mają zmierzać do uznania za przestęp-
stwo czynów, które zagrażają albo mogą zagrażać życiu lub bezpieczeństwu 
migrantów oraz powodują ich nieludzkie bądź poniżające traktowanie, także 
w celu ich wykorzystania. Choć przemyt emigrantów nie jest tożsamy z handlem 
ludźmi, wiążące się z nim zjawiska, szczególnie zagrażające życiu lub zdrowiu, 
nieludzkie traktowanie, cel: wykorzystanie, czerpanie korzyści przez organiza-
torów procederu – zbliżają go do handlu ludźmi. Z tego powodu jako szkodliwe 
społecznie zjawisko musi on być zagrożony sankcjami. Państwo jest zobligowa-
ne do podejmowania działań w celu prewencji i zwalczania tego przestępstwa 

4  Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu i karaniu za handel ludźmi..., s. 1286–1291.
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z uwzględnieniem współpracy międzynarodowej, a także do udzielania ochrony 
i pomocy przemycanym migrantom5.

25 maja 2000 r. przyjęto w Nowym Jorku Protokół fakultatywny do Kon-
wencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dzie-
cięcej pornografi i. Ratyfi kowany przez Polskę w 2005 r. protokół zawiera defi ni-
cję handlu dziećmi, która określa to przestępstwo jako jakiekolwiek działanie lub 
transakcję, w drodze której dziecko jest przekazywane przez jakąkolwiek oso-
bę lub grupę osób innej osobie lub grupie za wynagrodzeniem lub jakąkolwiek 
inną rekompensatą. W myśl protokołu zaistnienie przestępstwa handlu ludźmi 
nie musi być warunkowane działalnością zorganizowanej grupy przestępczej czy 
działalnością o charakterze międzynarodowym. Państwa ratyfi kujące Protokół 
fakultatywny zobowiązały się do objęcia prawem karnym i zagrożenia sankcjami 
uwzględniającymi ich poważny charakter następujących czynów popełnionych 
na jego terytorium danego państwa lub na pokładzie należącego do niego stat-
ku lub samolotu: oferowania, dostarczenia lub przyjęcia dziecka w jakikolwiek 
sposób w celu jego seksualnego wykorzystywania, przekazania jego organów 
dla zysku lub angażowania do pracy przymusowej; nakłaniania w niewłaściwy 
sposób, jako pośrednik, do udzielenia zgody na adopcję z naruszeniem między-
narodowych instrumentów prawnych dotyczących adopcji; oferowania, uzyski-
wania, nabycia lub dostarczenia dziecka w celu prostytucji; a także produkcji, 
dystrybucji, rozpowszechniania, importu, eksportu, oferowania, handlu lub po-
siadania dziecięcej pornografi i. Zgodnie z postanowieniami prawa krajowego 
państw stron sankcjom podlegają także osoby, które podjęły próbę popełnienia 
opisanych czynów lub brały współudział lub udział w ich popełnianiu. 

Państwa te zostały zobligowane do udzielania sobie wzajemnej pomocy i do 
współpracy w prowadzeniu śledztw, postępowań karnych czy ekstradycyjnych, 
w tym w zbieraniu dowodów niezbędnych do ich prowadzenia oraz wymiany 
informacji w związku z przestępstwami określonymi w Protokole fakultatywnym. 
W celu zapewnienia jak najlepszej ochrony praw i interesów dzieci – ofi ar tych 
przestępstw – sygnatariusze dokumentu zobowiązali się do stosowania procedur 
uwzględniających szczególne potrzeby dzieci pokrzywdzonych przestępstwem, 
informowania ich o posiadanych prawach, roli w czasie trwania postępowań, jak 
również ich rozstrzygnięciach, umożliwiania im przedstawienia i uwzględnia-

5  Protokół przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną uzupełniający 
Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, 
Dz.U. RP 2005, nr 18, poz. 161 i 162, s. 1299–1310. 
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nia w miarę możliwości ich opinii i potrzeb, zapewnienia wsparcia specjalistów, 
ochrony prywatności i tożsamości, a także ochrony przed zastraszaniem i zemstą, 
jak również unikania zbędnych opóźnień w rozstrzyganiu spraw i wykonywaniu 
wyroków lub postanowień. Duży nacisk położono na przyjmowanie przez pań-
stwo, wzmacnianie, wdrażanie i upowszechnianie praw, środków administracyj-
nych, polityki społecznej oraz programów mających na celu profi laktykę oraz 
szczególną ochronę dzieci narażonych na wspomniane przestępstwa, także po-
przez działania uświadamiające, edukacyjne czy szkolenia6.

Pojęcie „handel ludźmi” pojawiło się w aktach prawnych Unii Europejskiej 
w 1999 r. w traktacie amsterdamskim zmieniającym Traktat o Unii Europejskiej 
z 1992 r., w kontekście konieczności nawiązywania ściślejszej współpracy po-
licji, organów celnych, organów sądowych oraz innych właściwych organów 
w państwach członkowskich, a także zbliżania, w miarę potrzeby, norm prawa 
karnego w państwach członkowskich w celu m.in. zapobiegania i zwalczania 
przestępczości zorganizowanej lub innej, zwłaszcza terroryzmu, handlu ludźmi 
i przestępstw przeciwko dzieciom7. Wcześniej Traktat o Unii Europejskiej 
z 1992 r.8 jako przedmiot wspólnego zainteresowania państw członkowskich 
w zakresie swobodnego przepływu osób, nienaruszającego uprawnień Wspól-
noty Europejskiej, określał m.in. zasady regulujące przekraczanie przez osoby 
zewnętrznych granic państw członkowskich i sprawowanie kontroli nad tym ru-
chem, politykę imigracyjną i politykę wobec obywateli państw trzecich w zakresie 
warunków wjazdu i przemieszczania się obywateli państw trzecich na terytorium 
państw członkowskich, warunków pobytu tych obywateli oraz walki z nielegal-
ną imigracją, pobytem i pracą obywateli państw trzecich na terytorium państw 
członkowskich. Podkreślono, że wszystkie te działania powinny być realizowane 
z uwzględnieniem europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podsta-
wowych wolności z 4 listopada 1950 r. Jako istotną pod względem zapobiegania 
poważnym formom przestępczości międzynarodowej (do jakich bez wątpienia 
zalicza się handel ludźmi) i walki z nimi wskazano współpracę policyjną, współ-

6  Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej 
prostytucji i dziecięcej pornografi i, tamże, 2007, nr 76, poz. 494, s. 4590–4597.

7  Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspól-
noty Europejskie oraz niektóre związane z nimi akty, tamże, 2004, nr 90, poz. 864, s. 12–13.

8  Treść Traktatu o Unii Europejskiej, sporządzonego w Maastricht 7 lutego 1992 r., zaczerpnięto 
ze strony internetowej http://www.eur-lex.europa.eu, s. 83–84. Wersja skonsolidowana Traktatu 
o Unii Europejskiej: „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” (dalej Dz.U. UE) C 83 
z 30.03.2010.
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pracę sądową w sprawach karnych oraz współpracę celną, a także współpracę 
między właściwymi jednostkami administracyjnymi, poprzez konsultacje czy 
wymianę informacji podejmowaną w celu koordynacji swych działań.

Pomiędzy rokiem 1992 a 1999 Rada Unii Europejskiej i Parlament Euro-
pejski wystosowały szereg dokumentów, w których podniesiono problem zwal-
czania zjawiska handlu ludźmi: Zalecenia w sprawie zwalczania handlu ludźmi, 
przyjęte przez Radę 29–30 listopada 1993 r., Rezolucję w sprawie handlu ludź-
mi9, przyjętą przez Parlament Europejski 18 stycznia 1996 r., Wspólne działa-
nie10 przyjęte przez Radę 24 lutego 1997 r. na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii 
Europejskiej, a dotyczące działań mających na celu zwalczanie handlu ludźmi 
i seksualnego wykorzystywania dzieci. Ten ostatni dokument określił działania, 
które powinny zostać podjęte na poziomie krajowym odnośnie do zwalczania 
zjawiska handlu ludźmi, a mianowicie dokonanie przeglądu istniejących przepi-
sów prawnych oraz praktyk w celu zagwarantowania, że czyny defi niowane jako 
„handel ludźmi” są kwalifi kowane jako przestępstwo, udział w nich lub próba 
ich popełnienia podlegają skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym karom 
sądowym, a ofi arom procederu i ich rodzinom zapewnia się pomoc i ochronę.

Decyzja ramowa Rady Unii Europejskiej w sprawie zwalczania handlu 
ludźmi z 19 lipca 2002 r.11 zobowiązała każde państwo członkowskie do podję-
cia środków koniecznych do penalizacji czynów związanych z handlem ludźmi, 
takich jak werbowanie, przewóz, przekazywanie, przechowywanie, dalsze przyj-
mowanie osoby, w sytuacji gdy towarzyszy temu użycie różnych form przymusu, 
oszustwo lub nadużycia fi nansowe, nadużycie władzy lub realny brak wyboru 
ofi ary handlu, a celem tych praktyk jest wyzysk pracy lub usług tej osoby, w for-
mie co najmniej przymusowej lub obowiązkowej, niewolnictwa lub praktyk po-
dobnych do niewolnictwa oraz poddaństwa, albo wyzysk prostytucji innych osób 
lub innych form wykorzystania seksualnego, w tym pornografi i. Popełnienie tych 
czynów, jak również pomocnictwo, współudział, podżeganie lub usiłowanie ich 
popełnienia, powinny podlegać skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym 
sankcjom karnym, które mogą pociągać za sobą ekstradycję. 

9  Rezolucja w sprawie handlu ludźmi, tamże, C 32 z 5.02.1996, s. 88.
10  Wspólne działanie z dnia 24 lutego 1997 r. przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu 

o Unii Europejskiej, dotyczące działań mających na celu zwalczanie handlu ludźmi i seksualnego 
wykorzystywania dzieci (97/154/WSiSW), tamże, L 63 z 4.03.1997, s. 2–6. 

11  Decyzja ramowa Rady Unii Europejskiej (2002/629/WSiSW) w sprawie zwalczania handlu 
ludźmi, tamże, L 203 z 1.08.2002, s. 1–6.
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Aktem prawnym nawiązującym do wyżej opisanych, skoncentrowanym 
na problematyce przestępstw seksualnych popełnianych w stosunku do dzieci, 
jest Decyzja ramowa Rady Unii Europejskiej w sprawie zwalczania seksualnego 
wykorzystywania dzieci i pornografi i dziecięcej z 22 grudnia 2003 r.12 W doku-
mencie określono czyny z zakresu wykorzystywania seksualnego dzieci oraz 
pornografi i dziecięcej, podkreślając, że oba te przestępstwa stanowią poważne 
naruszenie praw człowieka i praw dziecka, stąd powinny być objęte wyczerpują-
cą regulacją, zawierającą elementy składowe prawa karnego wspólne dla wszyst-
kich państw członkowskich, włączając efektywne, proporcjonalne i odstraszające 
sankcje, którym towarzyszy możliwie najszersza współpraca sądowa.

Dyrektywa Rady Unii Europejskiej w sprawie dokumentu pobytowego wy-
dawanego obywatelom państw trzecich będącym ofi arami handlu ludźmi albo 
będącym wcześniej przedmiotem działań ułatwiających nielegalną imigrację, 
którzy współpracują z właściwymi organami z 29 kwietnia 2004 r.13 miała na 
celu określenie warunków legalizacji pobytu na terenie krajów członkowskich 
obywateli państw spoza Unii Europejskiej, które, będąc ofi arami handlu ludź-
mi bądź przedmiotem wcześniejszych działań ułatwiających nielegalną imigra-
cję, decydują się na współpracę z policją, prokuraturą i władzami sądowniczymi 
w celu ścigania sprawców procederu. Cudzoziemcom, o których mowa, państwo 
powinno zapewnić na czas pobytu (według przyjętych zasad co do wydawania, 
przedłużania, cofania zezwoleń) ochronę, bezpieczeństwo, zaspokojenie potrzeb 
socjalno-bytowych, a także, w razie potrzeby, wsparcie, pomoc psychologiczną 
itp. 

Program haski przyjęty przez Radę Europejską w listopadzie 2004 r. 
wyznaczył najważniejsze cele związane z tworzeniem przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej na najbliższe pięć lat. 
W pkt 1.7.1 tego dokumentu Komisja i Rada zostały zobowiązane do przygoto-
wania w 2005 r. planu zmierzającego do opracowania wspólnych standardów, 
najlepszych praktyk i mechanizmów zapobiegania handlowi ludźmi i jego zwal-

12  Decyzja ramowa Rady Unii Europejskiej (2004/68/WSiSW) w sprawie zwalczania seksualne-
go wykorzystywania dzieci i pornografi i dziecięcej, tamże, L 13 z 20.01.2004, s. 44–48.

13  Dyrektywa Rady Unii Europejskiej (2004/81/WE) w sprawie dokumentu pobytowego wyda-
wanego obywatelom państw trzecich będącym ofi arami handlu ludźmi albo będącym wcześniej 
przedmiotem działań ułatwiających nielegalną imigrację, którzy współpracują z właściwymi orga-
nami, tamże, L 261 z 6.08.2004, s. 1–12.
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czania14. Plan Unii Europejskiej dotyczący najlepszych praktyk, standardów 
i procedur zwalczania handlu ludźmi i zapobiegania mu15, przyjęty 1 grudnia 
2005 r., miał na celu wzmocnienie zobowiązania UE i państw członkowskich do 
zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego handlu. Planowane działania 
wynikały z założeń, że posunięcia Unii Europejskiej powinny się koncentrować 
na zwiększeniu wspólnego zrozumienia przez państwa członkowskie i Komi-
sję skali i natury handlu ludźmi, czynników ułatwiających ten handel, włącznie 
z jego przyczynami w krajach pochodzenia, a także propagowaniu podejścia sta-
wiającego w centrum zainteresowania prawa człowieka oraz ofi ary handlu ludź-
mi. Założono, że powinnością Unii Europejskiej jest dążenie do wzmacniania 
działań operacyjnych w odpowiedzi na to przestępstwo, a państwa członkowskie 
powinny znajdować kolejne, coraz intensywniejsze sposoby rozwijania współ-
pracy w zakresie ochrony ofi ar, zapobiegania handlowi ludźmi oraz walki z tym 
procederem.

Podczas Europejskiej Konferencji w sprawie Zapobiegania i Zwalczania 
Handlu Ludźmi – Globalne Wyzwanie XXI wieku, obradującej 18–20 września 
2002 r., uchwalono Deklarację brukselską16, w której wyrażono potrzebę powo-
łania przez Komisję Europejską grupy ekspertów w dziedzinie handlu ludźmi. 
Grupę konsultacyjną o nazwie Grupa Ekspertów ds. Handlu Ludźmi powołano 
decyzją Komisji w 2003 r.17 Jej zadaniem było przyczynianie się do rozwoju 
zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania go, umożliwianie Komisji zbierania 
opinii dotyczących inicjatyw odnoszących się do handlu ludźmi oraz przygoto-
wanie sprawozdania opartego na zaleceniach wymienionych w Deklaracji bruk-
selskiej. Sprawozdanie, uwagi i zalecenia opracowane przez grupę ekspertów 
znalazły odzwierciedlenie we wspomnianym wyżej planie UE z grudnia 2005 r., 
dotyczącym najlepszych wzorców, standardów i procedur zwalczania handlu 
ludźmi i zapobiegania mu. Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie polityki w dzie-
dzinie handlu ludźmi na poziomie światowym, uznano, że grupa ekspertów po-
winna kontynuować swą pracę, jak również rozszerzyć zakres działania i ko-
rzystać z szerszej wiedzy fachowej. Grupa powinna w dalszym ciągu doradzać 

14  Program haski: wzmacnianie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europej-
skiej (2005/C53/01), tamże, C 53 z 3.03.2005, s. 7.

15  Plan Unii Europejskiej dotyczący najlepszych praktyk, standardów i procedur zwalczania 
handlu ludźmi i zapobiegania mu, tamże, C 311/01 z 9.12.2005, s. 1–12.

16  Unijny projekt w walce z handlem ludźmi – główny zarys, Legionowo 2006, s. 21–23.
17  Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie powołania Grupy Ekspertów ds. Handlu 

Ludźmi (2003/2009/WE), Dz.U. UE L 79 z 26.03.2003.
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Komisji, uwzględniając bieżące wydarzenia na poziomie europejskim, krajowym 
i międzynarodowym, w szczególności zaś powinna wspierać Komisję we wpro-
wadzaniu w życie i opracowywaniu działań przewidzianych we wspomnianym 
wyżej planie. Z tego względu Komisja Europejska 17 października 2007 r. pod-
jęła Decyzję ustanawiającą Grupę Ekspertów ds. Handlu Ludźmi18 (decyzja ta 
anulowała decyzję w tej sprawie podjętą w 2003 r.). Członków grupy powołano 
Decyzją Komisji Europejskiej w sprawie wyznaczenia członków Grupy Eksper-
tów ds. handlu ludźmi z 22 lipca 2008 r.19 Jednym z efektów działalności tej grupy 
było opracowanie raportu20 zawierającego szereg zaleceń dotyczących zwalczania 
handlu ludźmi i przeciwdziałania mu. Podkreślono w nich konieczność prowa-
dzenia całościowej i zintegrowanej polityki obejmującej różne dziedziny i płasz-
czyzny przy respektowania praw człowieka podczas opracowywania i wdrażania 
sposobów zwalczania handlu ludźmi, a także wyznaczania minimalnych standar-
dów opieki, ochrony i reintegracji, do jakiej uprawnione są wszystkie ofi ary hand-
lu, wspierania i skoordynowania strategii migracyjnych stosownie do potrzeb, 
w celu zapewnienia, że ruchy migracyjne odbywać się będą z korzyścią zarówno 
dla osób migrujących, jak i społeczeństw oraz rządów, kierowania się najlepszym 
interesem dzieci – ofi ar handlu, stworzenia Krajowych Mechanizmów Referencji 
w celu zapewnienia właściwej identyfi kacji i przekazywania ofi ar handlu ludźmi, 
w tym dzieci, przy zagwarantowaniu takim osobom stosownej pomocy uwzględ-
niającej ochronę ich praw człowieka. Ponadto, w celu usprawnienia współpra-
cy, kontaktów oraz wymiany informacji, jak również tworzenia, monitorowania 
i oceny polityki w zakresie przeciwdziałania handlu ludźmi na płaszczyźnie eu-
ropejskiej, Grupa Ekspertów zarekomendowała ustanowienie Europejskiej Sieci 
ds. Zwalczania Handlu Ludźmi, opierającej się na krajowych strukturach współ-
pracy, a składającej się z punktów kontaktowych wyznaczonych przez każde 
państwo członkowskie oraz przez Komisję Europejską. Zalecenia grupy dotyczy-
ły także wskazań co do przepływu i wymiany danych o charakterze osobowym 
i operacyjnym, prowadzenia regularnych badań obejmujących skalę i dynamikę 
zjawiska, dokonywania przeglądów i ocen sytuacji związanej z handlem ludź-
mi oraz sposobów przeciwdziałania mu, likwidowania czynników sprzyjających 

18  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2007 r. ustanawiająca Grupę Ekspertów ds. Handlu 
Ludźmi (2007/675/WE), tamże, L 277/29 z 20.10.2007, s. 1–4.

19  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie wyznaczenia członków Grupy Ekspertów 
ds. Handlu Ludźmi (2008/604/EC), tamże, L 194/12 z 23.07.2008, s. 1–2.

20  Unijny projekt w walce z handlem ludźmi..., s. 24–40.
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rozwojowi procederu, podnoszenia świadomości społecznej w zakresie przyczyn, 
istoty, skutków zjawiska i sposobów unikania związanych z nim zagrożeń oraz 
szkoleń adresowanych do służb, organizacji i instytucji zajmujących się omawia-
ną problematyką. 

Zjawisko handlu ludźmi znalazło się w obszarze zainteresowania Organi-
zacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Ta organizacja międzynarodowa 
24 lipca 2003 r. przyjęła Program działań OBWE w zakresie zwalczania handlu 
ludźmi21. Zamierzeniem programu było dostarczenie państwom członkowskim 
pełnego zestawu środków pomocnych w realizacji ich zobowiązań w zakresie 
zwalczania handlu ludźmi. Program miał także za zadanie zapewnić państwom 
członkowskim mechanizm dalszych działań, który będzie również poprawiał 
koordynację działań pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi, za-
równo w ramach struktury OBWE, jak i innych organizacji międzynarodowych. 
Program działań przyjął wielowymiarowe podejście do zwalczania handlu ludź-
mi. Problem jest rozpatrywany w sposób całościowy, z uwzględnieniem ochrony 
ofi ar, zapobiegania handlowi ludźmi oraz ścigania osób, które dopuszczają się 
tego procederu lub go ułatwiają. Program zawiera zalecenia wskazujące, w jaki 
sposób państwa członkowskie mogą na poziomie krajowym najlepiej zajmować 
się aspektami politycznymi, ekonomicznymi i prawnymi oraz zagadnieniami eg-
zekwowania prawa, kwestiami edukacyjnymi, a także innymi aspektami proble-
mu, jak również zawiera propozycje działań dla instytucji i organów OBWE.

Polska ratyfi kowała konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, któ-
rej główne obszary aktywności obejmują m.in. warunki pracy, bezpieczeństwo 
w pracy oraz likwidację wszelkich patologii w pracy. 3 z nich traktują o pracy 
przymusowej oraz pracy dzieci, jako zjawiskach wymagających eliminacji22. Przy-
jęta w Genewie 28 czerwca 1930 r., a ratyfi kowana przez Polskę w listopadzie 
1958 r. Konwencja nr 29 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca pracy 
przymusowej lub obowiązkowej23, zobowiązała kraje członkowskie do zniesienia 
stosowania pracy przymusowej lub obowiązkowej we wszelkich jej postaciach 
w możliwie najszybszym czasie. „Praca przymusowa lub obowiązkowa” zosta-
ła zdefi niowana jako wszelka praca lub usługi wymagane od jakiejś osoby pod 

21  Decyzja nr 557 z 24.07.2003: Program działań OBWE w zakresie zwalczania handlu ludźmi, 
PC.DEC/557, „Dziennik PC” nr 462, s. 1–29.

22  Zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi w Polsce, Warszawa 2007, s. 8.
23  Konwencja nr 29 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca pracy przymusowej lub 

obowiązkowej, Dz.U. PRL 1959, nr 20, poz. 122, s. 1.
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groźbą jakiejkolwiek kary i do których dana osoba nie zgłosiła się dobrowolnie24. 
25 czerwca tego samego roku Polska ratyfi kowała Konwencję nr 105 Między-
narodowej Organizacji Pracy o zniesieniu pracy przymusowej25. Każdy członek 
MOP ratyfi kujący konwencję zobowiązał się do zastosowania skutecznych środ-
ków w celu natychmiastowego i całkowitego zniesienia pracy przymusowej lub 
obowiązkowej i niekorzystania z niej jako ze środka nacisku lub wychowania po-
litycznego, sankcji za wyrażanie poglądów politycznych, jako środka dyscypliny 
pracy lub kary za udział w strajkach, jako metody mobilizowania albo wykorzy-
stania siły roboczej do celów rozwoju gospodarczego czy jako środka dyskrymi-
nacji rasowej, społecznej, narodowej albo religijnej26. Ratyfi kowana przez Polskę 
1 marca 2004 r. Konwencja nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczą-
ca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form 
pracy dzieci z 17 czerwca 1999 r.27 wyszczególnia działania, które mieszczą się 
w pojęciu „najgorsze formy pracy dzieci”. Wśród nich znalazły się: wszystkie 
formy niewolnictwa lub praktyk podobnych do niewolnictwa, takie jak sprzedaż 
dzieci i handel nimi, niewolnictwo za długi i pańszczyzna, praca przymusowa 
albo obowiązkowa, korzystanie z dziecka, angażowanie go lub proponowanie mu 
prostytucji, produkcji pornografi i i innej nielegalnych działalności, takiej jak pro-
dukcja narkotyków i handel nimi, oraz praca, która ze względu na swój charakter 
lub okoliczności, w których jest prowadzona, może zagrażać zdrowiu, bezpie-
czeństwu lub moralności dzieci.

Przegląd najważniejszych dokumentów podejmujących problematykę hand-
lu ludźmi zamyka Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko hand-
lowi ludźmi, przyjęta przez Komitet Ministrów Rady Europy 5 maja 2005 r.28 
Konwencję przyjęto w celu zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania go, przy 
zagwarantowaniu równości płci, ochrony praw człowieka ofi ar handlu, stworze-
nia całościowego ramowego planu mającego na celu ochronę ofi ar i świadków 
oraz pomoc im, jak również zapewnienia skutecznego śledztwa i oskarżenia oraz 

24  Treść Konwencji nr 29 MOP zaczerpnięto ze strony internetowej http://www.dialog.gov.pl. 
25  Konwencja nr 105 Międzynarodowej Organizacji Pracy o zniesieniu pracy przymusowej, 

Dz.U. PRL 1959, nr 39, poz. 240, s. 1.
26  Treść Konwencji nr 105 MOP zaczerpnięto ze strony internetowej http://www.dialog.gov.pl. 
27  Konwencja nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca zakazu i natychmia-

stowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, Dz.U. RP 2004, nr 139, 
poz. 1474, s. 9725–9732.

28  Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, Dz.U. RP 2009, 
nr 20, poz. 107, s. 2175.
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promowania współpracy międzynarodowej w działaniu przeciwko handlowi 
ludźmi. W dokumencie zawarto defi nicję handlu ludźmi zaczerpniętą z proto-
kołu z Palermo, przy czym omawianą konwencję stosuje się do wszystkich form 
handlu ludźmi, zarówno krajowego, jak i międzynarodowego, związanego albo 
niezwiązanego z przestępczością zorganizowaną. Rozdziały konwencji traktu-
ją o zagadnieniach przeciwdziałania zjawisku w aspektach likwidowania jego 
przyczyn społeczno-ekonomicznych, działań prewencyjnych adresowanych do 
potencjalnych ofi ar procederu, zapewnienia warunków bezpiecznej migracji oraz 
bezpieczeństwa i kontroli dokumentów podróży i tożsamości, środkach ochrony 
i promowania praw ofi ar, gwarantujących równość płci w kontekście zapewnia-
nia obecności osób wykwalifi kowanych i wyspecjalizowanych w zapobieganiu 
i zwalczaniu handlu ludźmi w procesie identyfi kowania i pomagania ofi arom 
z uwzględnieniem ich szczególnej sytuacji oraz z poszanowaniem ich praw, 
ochrony tożsamości, zapewnienia realizacji ich potrzeb socjalno-bytowych, psy-
chicznych, zdrowotnych, edukacyjnych, reintegracji społecznej i zawodowej, 
wreszcie zadośćuczynienia za doznane krzywdy i repatriacji. Konwencja wzy-
wa państwa strony do penalizacji handlu ludźmi, a także usiłowania popełnie-
nia tego przestępstwa, uczestnictwa w nim i podżegania do niego, rozważenia 
w prawie krajowym penalizacji korzystania z usług ofi ar handlu ludźmi, uzna-
nia za przestępstwo podrabiania, fałszowania, zatrzymywania czy ukrywania 
dokumentów podróży i tożsamości, jeżeli czyny te zostały popełnione umyślnie 
i w celu umożliwienia handlu ludźmi. Wymienione czyny powinny podlegać 
skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym sankcjom lub środkom karnym, 
w tym karom pieniężnym, karom pozbawienia wolności, które mogą dać podsta-
wę do ekstradycji. Strony ratyfi kujące konwencję zobowiązano do podjęcia dzia-
łań koniecznych do zapewnienia koordynacji polityki i aktywności jej resortów 
oraz innych organów publicznych w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi, 
poprzez ustanowienie organów koordynujących, mechanizmów monitorowania 
działalności prowadzonej przez instytucje państwowe przeciwko handlowi ludź-
mi, a także szkolenia dla urzędników w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi 
i zwalczania go, ochrony praw ofi ar oraz ochrony ofi ar przed osobami dopuszcza-
jącymi się tego przestępstwa, a także szkolenia na temat praw człowieka. Wskaza-
no ponadto konieczność przyjęcia zasad i środków współpracy międzynarodowej 
na rzecz zwalczania zjawiska, przeciwdziałania mu, ochrony jego ofi ar i pomocy 
tym ofi arom oraz postępowań przygotowawczych i sądowych, w tym zastosowa-
nia odpowiednich międzynarodowych i regionalnych instrumentów, porozumień 
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uzgodnionych na podstawie jednolitego lub wzajemnego ustawodawstwa oraz 
ich prawa wewnętrznego, wymianę informacji29. Monitoring wdrażania konwen-
cji powierzono grupie ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi 
(„GRETA”). Polska jako państwo strona Rady Europy ratyfi kowała dokument 
17 listopada 2008 r. (konwencja weszła w życie 1 marca 2009 r.)30.

Państwo polskie, będąc aktywnym członkiem organizacji międzynarodo-
wych i regionalnych, podjęło się realizacji działań zmierzających do zwalczania 
handlu ludźmi i przeciwdziałania temu zjawisku, motywowane nie tylko przyj-
mowanymi zobowiązaniami. Problem handlu ludźmi dotyczy w dużej mierze 
Polski, która w dobie przemian społeczno-polityczno-gospodarczych stała się 
polem działalności grup przestępczych parających się tym procederem. Nasz 
kraj, ze względu na położenie geografi czne, pełni obecnie aż trzy funkcje: kraju 
tranzytowego ofi ar handlu ludźmi z Europy Wschodniej i Azji do Europy Zachod-
niej, kraju pochodzenia ofi ar oraz kraju docelowego dla ofi ar przywożonych ze 
wschodu i południowego wschodu31. Wejście Polski do Unii Europejskiej, otwar-
cie granic, dynamika i wieloaspektowość zjawiska – spowodowały konieczność 
wprowadzania środków i instrumentów ukierunkowanych na jego zwalczanie 
i profi laktykę oraz udzielanie jego ofi arom ochrony i wielowymiarowej pomocy. 
Odpowiedzialność za kreowanie i wdrażanie systemowych rozwiązań w tym za-
kresie, z uwzględnieniem uzgodnień międzynarodowych, spoczywa na organach, 
urzędach i instytucjach państwowych, przy aktywnym udziale organizacji poza-
rządowych. 

Początki tworzenia polskiego spójnego systemu przeciwdziałania handlo-
wi ludźmi i zwalczania go sięgają roku 2001, kiedy to w celu realizacji progra-
mu pod nazwą „Reakcja prawno-karna na handel ludźmi w Czechach i Polsce”, 
dotyczącego współpracy między rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Republi-
ki Czeskiej a Biurem ds. Walki z Narkotykami i Zapobiegania Przestępczości 
– Centrum Zapobiegania Przestępczości Międzynarodowej, powołano mię-
dzyresortową grupę roboczą. W jej składzie znaleźli się m.in. przedstawiciele 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, policji, Straży Granicznej, 
Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców, Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi 

29  Tamże, s. 2175–2205.
30  B. Namysłowska-Gabrysiak, Ratyfi kacja Konwencji Rady Europy z 3.05.2005 r. w sprawie 

działań przeciwko handlowi ludźmi – znaczenie i skutki, w: Handel ludźmi w Polsce. Materiały 
do raportu 2009, Warszawa 2009, s. 7.

31  Zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi..., s. 3.
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i Niewolnictwu „La Strada”, Uniwersytetu Zielonogórskiego i inni32. Rezultatem 
pracy grupy był pierwszy projekt krajowej strategii zwalczania i profi laktyki zja-
wiska handlu ludźmi, który pod nazwą Krajowy Program Zwalczania I Zapobie-
gania Handlowi Ludźmi został zatwierdzony przez Radę Ministrów 16 września 
2003 r.33 Realizację programu przewidziano na półtora roku. We wprowadze-
niu do programu wskazano, że jego zadaniem jest wdrożenie zaleceń zawartych 
w Protokole dodatkowym do Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko mię-
dzynarodowej przestępczości zorganizowanej o zapobieganiu, zwalczaniu i ka-
raniu handlu ludźmi, zwłaszcza kobietami i dziećmi (tzw. protokole z Palermo 
z 15 listopada 2000 r.).

Opis problemu handlu ludźmi, zawarty w Krajowym Programie, skon-
centrował się na zjawisku handlu kobietami do celów prostytucji, przy czym 
z diagnozy problemu wynikało, że Polska jest krajem zarówno pochodzenia, jak 
i docelowym ofi ar handlu, a także krajem tranzytowym. W programie znalazło 
się wiele proponowanych działań w zakresie tworzenia systemu współpracy, 
edukacji i prewencji, uwzględniających ustanowienie stałej grupy roboczej do 
spraw monitorowania zjawiska handlu ludźmi (w tym gromadzenia danych sta-
tystycznych), wsparcie badań poświęconych tematyce dotyczącej ofi ar handlu 
i jego sprawców oraz wprowadzenie tej tematyki do programu mediów publicz-
nych, programów kształcenia nauczycieli i programów nauczania. Program za-
wierał postulaty co do zmian w prawodawstwie polskim: wprowadzenia do Ko-
deksu karnego defi nicji handlu ludźmi, nowelizacji ustawy o cudzoziemcach dla 
unormowania pobytu cudzoziemskich ofi ar handlu na terenie Polski w celu ich 
uczestnictwa w postępowaniu przeciwko sprawcom procederu. Zaproponowano 
przedsięwzięcia mające na celu podniesienie skuteczności działań funkcjonariu-
szy policji i Straży Granicznej poprzez wdrażanie programów szkoleniowych, 
materiałów instruktażowych, stworzenie w Komendzie Głównej Policji (i w ko-
mendach wojewódzkich, w ramach potrzeb) mechanizmów koordynacji działań 
dotyczących handlu ludźmi, a także wzmacnianie współpracy międzynarodowej 
z krajami pochodzenia i docelowymi ofi ar, rokroczne spotkania ekspertów z tych 
krajów w celu wymiany informacji. Zwrócono uwagę na konieczność opraco-
wania dla praktyków wymiaru sprawiedliwości zaleceń dotyczących postępowa-

32  P. Mierecki, Zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi w Polsce – próba bilansu, w: Handel 
ludźmi w Polsce. Materiały... (2007), s. 7–8.

33  Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2003–2004, Warsza-
wa 2003, s. 1–27.
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nia z ofi arami handlu. Program postulował realizację działań zmierzających do 
skutecznej ochrony ofi ar i świadków procederu oraz pomocy im, w tym pomocy 
w zaspokojeniu potrzeb socjalno-bytowych, opracowanie i wdrażanie programów 
powrotu i reintegracji, stworzenie bazy ośrodków i organizacji pozarządowych 
uprawnionych do udzielania im wsparcia, jak również wprowadzenie omawianej 
tematyki do programów kształcenia kadr pomocy społecznej.

Choć główna odpowiedzialność za realizację programu spoczęła na Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, wskazano w nim podmioty od-
powiedzialne za realizację poszczególnych działań, zgodnie z przyjętym harmo-
nogramem.

W sprawozdaniu z wykonania Krajowego Programu34 wymieniono szereg 
przedsięwzięć, które podjęto we wszystkich wskazanych w nim obszarach. Czę-
ści zaplanowanych działań nie udało się zrealizować w wyznaczonych terminach, 
a niektórych z różnych przyczyn nie udało się zrealizować w ogóle, niemniej do 
sukcesów Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi 
na lata 2003–2004 można było zaliczyć powołanie Zarządzeniem nr 23 Prezesa 
Rady Ministrów z 5 marca 2004 r. międzyresortowego Zespołu ds. Zwalczania 
i Zapobiegania Handlowi Ludźmi. Zespół ten, będący ciałem doradczym, zo-
stał umiejscowiony w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do 
zadań zespołu należały m.in. proponowanie oraz opiniowanie podejmowanych 
działań zmierzających do skutecznego zwalczania handlu ludźmi i zapobiegania 
mu oraz współpraca w tym zakresie z organami administracji rządowej, samorzą-
du terytorialnego i organizacjami pozarządowymi. Grupie roboczej wyłonionej 
w jego obrębie powierzono zadanie bieżącego monitorowania przebiegu prac nad 
realizacją Krajowego Programu35.

W 2006 r. w Departamencie Polityki Migracyjnej MSWiA utworzono Ze-
spół ds. Handlu Ludźmi, którego zadaniem jest obsługa Zespołu ds. Zwalczania 
i Zapobiegania Handlowi Ludźmi, monitorowanie działań związanych z realiza-
cją zadań zapisanych w krajowych programach zwalczania i zapobiegania hand-
lowi ludźmi, a także planowanie tych działań na kolejne lata, jak również koor-
dynowanie systemu wsparcia i ochrony ofi ar handlu ludźmi36.

34  Sprawozdanie z wykonania Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi 
Ludźmi na lata 2003–2004, Warszawa 2005, s. 1–18.

35  I. Dawid-Olczyk, A. Dośpiał (red.), Handel ludźmi – informacje o zjawisku 2004, b.m.w. 
2004, s. 13.

36  P. Mierecki, Zwalczanie i zapobieganie..., s. 9.
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Realizacja założeń kolejnych krajowych programów zwalczania i zapobie-
gania handlowi ludźmi (na lata 2005–2006, 2007–2008; od 2009 r. – Krajowe-
go Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2009–2010), będących 
kontynuacją pierwszego Krajowego Programu, opracowanych przez Zespół 
ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi, przyczyniła się do rozwoju 
i wzmocnienia systemu zwalczania handlu ludźmi i przeciwdziałania temu zjawi-
sku we wszystkich obszarach. Podjęte działania miały na celu przede wszystkim 
skuteczniejszą pomoc osobom pokrzywdzonych tym przestępstwem i ich ochro-
nę, podniesienie wiedzy i skuteczności działań służb i instytucji odpowiedzial-
nych za zwalczanie zjawiska i pomoc jego ofi arom, wzmocnienie współpracy 
międzyresortowej oraz dalsze dostosowywanie prawa polskiego w tym zakresie 
do standardów międzynarodowych.

Począwszy od 2006 r., Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji, w oparciu o otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych, zaczęło zlecać 
realizację zadania publicznego pod nazwą „Program wsparcia i ochrony ofi ar
/świadków handlu ludźmi”37. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wyłoniono 
i dofi nansowano Fundację przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La 
Strada”. Program adresowany do cudzoziemskich ofi ar procederu polegał na 
udzielaniu im świadczeń w ramach interwencji kryzysowej (m.in. rozpoznanie 
i zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych, udzielenie wsparcia psychologiczne-
go i poradnictwa), zapewnieniu tłumacza, transportu na terenie kraju, asysty pod-
czas kontaktu z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, legalizacji poby-
tu, umożliwieniu powrotu do kraju pochodzenia. Warunkami objęcia programem 
były: identyfi kacja ofi ary handlu, potwierdzona przez koordynatora do walki 
z handlem ludźmi w komendzie wojewódzkiej policji lub oddziale Straży Gra-
nicznej, zerwanie przez poszkodowanego kontaktów ze sprawcami przestępstwa 
oraz nawiązanie kontaktu z organami ścigania38. Program, funkcjonujący do 
2009 r., był rokrocznie realizowany przez „La Stradę”. 

W kwietniu 2009 r. rozstrzygnięto ogłoszony przez MSWiA konkurs na re-
alizację zadania publicznego w całości fi nansowanego z budżetu państwa, pod 
nazwą „Powołanie i prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsul-
tacyjnego dla Ofi ar Handlu Ludźmi” (KCIK). Utworzenie i prowadzenie KCIK 
powierzono Fundacji przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Stra-

37  Tamże.
38  A. Suda, Program wsparcia i ochrony ofi ar/świadków handlu ludźmi (cudzoziemca) w latach 

2006–2008, w: Handel ludźmi w Polsce. Materiały... (2009), s. 65–67.



136 Anna Obiegło

da”39, która realizowała to zadanie także w 2010 r., jak również wygrała kon-
kurs na prowadzenie centrum w roku 201140. Działalność KCIK, mająca na celu 
zapewnienie ofi arom handlu ludźmi prawa do godnego życia oraz realizację 
przysługujących im praw, adresowana jest także do osób rozważających wyjazd 
za granicę w celach nieturystycznych oraz do instytucji państwowych, samorzą-
dowych i pozarządowych. Oferta KCIK obejmuje prowadzenie całodobowego 
telefonu zaufania dla ofi ar i świadków handlu ludźmi, całodobowe świadczenie 
usług w ramach interwencji kryzysowej, w tym zakwaterowanie, zaspokojenie 
niezbędnych potrzeb, jak również wspieranie przez konsultacje i porady instytu-
cji państwowych i samorządowych w zakresie identyfi kacji ofi ar handlu ludźmi 
i pracy z nimi oraz działalność profi laktyczną, taką jak organizowanie warszta-
tów, seminariów, szkoleń, wydawanie materiałów informacyjnych (broszur, ulo-
tek, plakatów), prowadzenie strony internetowej41.

Godna podkreślenia jest aktywność organizacji pozarządowych w obsza-
rze udzielania profesjonalnej pomocy ofi arom i świadkom przestępstwa handlu 
ludźmi, a także działań profi laktycznych adresowanych do osób zagrożonych 
tym zjawiskiem oraz wspierania instytucji i służb poprzez organizację szkoleń, 
warsztatów, świadczenie poradnictwa związanego ze specyfi ką nawiązywania 
kontaktu z osobami poszkodowanymi tym przestępstwem. Stowarzyszenia te 
prowadzą schroniska dla ofi ar handlu, udzielają im wielowymiarowej pomocy, 
poradnictwa, angażują się w kampanie informacyjne i działania profi laktyczne, 
realizują projekty na rzecz pomocy i integracji ofi ar przestępstwa oraz ich powro-
tu do funkcjonowania w społeczeństwie.

Aktywnymi partnerami służb, instytucji i urzędów zajmujących się zwalcza-
niem handlu ludźmi, współtworzącymi polski system przeciwdziałania zjawisku, 
są m.in.: wspomniana już Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu 
„La Strada”42 (należąca do międzynarodowej sieci La Strada. Program Prewencji 
Handlu Kobietami z Europy Środkowej i Wschodniej, która działa w dziewięciu 
krajach), od 1995 r. zaangażowana w udzielanie wsparcia ofi arom handlu ludźmi 
i osobom zmuszanym do prostytucji, a także w działania informacyjne na temat 
zagrożeń zjawiskiem; Fundacja Dzieci Niczyje, wyspecjalizowana w udzielaniu 

39  Handel ludźmi w Polsce, Warszawa 2010, s. 21.
40  Informacja z 15.11.2010 zaczerpnięta ze strony internetowej http://www.mswia.gov.pl. 
41  Handel ludźmi..., s. 22.
42  P. Mierecki, Zwalczanie i zapobieganie..., s. 7. Szczegółowe informacje nt. działalności tej 

fundacji dostępne są na stronie internetowej http://www.strada.org.pl. 
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pomocy małoletnim pokrzywdzonym przestępstwem handlu, organizator szkoleń 
w zakresie zjawiska handlu dziećmi43; ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Za-
ginionych, organizacja udzielająca wsparcia rodzinom osób, które stały się ofi a-
rami zjawiska handlu ludźmi, oraz poszukująca zaginionych44; a także Stowarzy-
szenie „Po MOC” dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej45, profesjonalnie 
przeciwdziałające handlowi kobietami oraz udzielające pomocy kobietom – ofi a-
rom przemocy, w tym przemocy seksualnej, przymuszanym do prostytucji.

W zwalczanie procederu handlu ludźmi zaangażowane są przede wszyst-
kim policja, Straż Graniczna i prokuratura, których przedstawiciele w codziennej 
pracy mają styczność z ofi arami handlu i podejmują działania zmierzające do po-
wstrzymania, zatrzymania i ukarania sprawców tego przestępstwa. Dostrzegając 
pilną konieczność podniesienia wiedzy i kompetencji tych służb, realizując po-
stulaty krajowych programów, objęto ich przedstawicieli szkoleniami w zakresie 
problematyki zjawiska oraz procedur postępowania z jego ofi arami46.

Wzmocnieniu skuteczności działań tych instytucji w zakresie przeciwdzia-
łania handlowi ludźmi miały służyć przedsięwzięcia ukierunkowane na stworze-
nie w nich struktur odpowiedzialnych za kompleksowe rozwiązywanie problemu, 
a także opracowanie wytycznych i procedur postępowania dla ich przedstawi-
cieli.

Decyzją Komendanta Głównego Policji z 5 września 2006 r. został powołany 
Centralny Zespół do Walki z Handlem Ludźmi, Organami Ludzkimi, Pornogra-
fi ą Dziecięcą i Pedofi lią47, w skład którego weszli przedstawiciele czterech biur 
Komendy Głównej Policji: Biura Kryminalnego, Centralnego Biura Śledczego, 
Biura Wywiadu Kryminalnego oraz Biura Prewencji i Ruchu Drogowego. Zespo-
łowi, który w chwili obecnej tworzy siedem etatów policyjnych i jeden cywilny, 

43  Handel ludźmi..., s. 27. Szczegółowe informacje nt. działalności tej fundacji dostępne są 
na stronach internetowych http://www.fdn.pl oraz http://www.dzieciofi aryhandlu.pl. 

44  Handel ludźmi..., s. 28. Szczegółowe informacje nt. działalności „Itaki” dostępne są na stronie 
internetowej http://www.zaginieni.pl.

45  Handel ludźmi..., s. 29. Szczegółowe informacje nt. działalności stowarzyszenia dostępne 
na stronie internetowej http://www.magdalena-katowice.eu. 

46  Szczegółowe informacje o tematyce szkoleń i liczbie objętych nimi funkcjonariuszy znajdują 
się w sprawozdaniach z wykonania krajowych programów zwalczania i zapobiegania handlowi 
ludźmi na lata 2003–2004, 2005–2006, 2007–2008 oraz w Sprawozdaniu z wykonania Krajowego 
Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2009–2010 (stan na 31.12.2009) – dostępnych 
na stronie internetowej MSWiA: http://www.mswia.gov.pl. 

47  Decyzja nr 488 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 września 2006 r. w sprawie powołania 
w Komendzie Głównej Policji Centralnego Zespołu do Walki Z Handlem Ludźmi, s. 1–4.  



138 Anna Obiegło

powierzono zadania związane z prowadzeniem działań prewencyjnych, udziałem 
w organizowaniu międzynarodowych operacji oraz nawiązywaniem współdzia-
łania z podmiotami pozapolicyjnymi. W każdej komendzie wojewódzkiej powo-
łano w wydziałach kryminalnych etatowe zespoły do walki z handlem ludźmi48, 
zobowiązane m.in. do identyfi kacji ofi ar handlu, wspierania w tym zakresie jed-
nostek podległych oraz prowadzenia czynności śledczych i operacyjnych w celu 
ujawniania tego przestępstwa. Koordynacja i nadzór nad ich działalnością jest 
zadaniem Centralnego Zespołu do Walki z Handlem Ludźmi49.

Decyzją nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z 18 czerwca 
2008 r. w Komendzie Głównej Straży Granicznej został powołany „Zespół do 
spraw stałego monitoringu i koordynacji działań Straży Granicznej w zakresie 
zapobiegania i zwalczania przestępstwa handlu ludźmi”. W jego składzie zna-
leźli się przedstawiciele Zarządu Operacyjno-Śledczego, Zarządu Granicznego, 
Zarządu ds. Cudzoziemców, Biura Analiz Strategicznych, Biura Kadr i Szkolenia 
oraz Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej, a do jego zadań należą 
monitoring i analiza przypadków procederu ujawnianych przez Straż Graniczną, 
koordynacja realizacji przez Straż Graniczną przedsięwzięć wynikających z Kra-
jowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi oraz współpraca z innymi 
podmiotami w obszarze prewencji i zwalczania handlu ludźmi. 

Jeszcze w 2006 r. w oddziałach Straży Granicznej powołano nieetatowych 
koordynatorów i zastępców koordynatorów do spraw zwalczania przestępstwa 
handlu ludźmi. Koordynatorzy – funkcjonariusze z pionu operacyjno-śledczego 
– wykonują zadania związane z koordynacją działań pomiędzy jednostkami i ko-
mórkami organizacyjnymi Straży Granicznej, Strażą Graniczną i policją, a także 
współpracują z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania związane 
z ochroną ofi ar50.

W celu ujednolicenia modelu działania powyższych służb, a także wystan-
daryzowania sposobu postępowania z ofi arami handlu, opracowano Algorytm po-
stępowania funkcjonariuszy organów ścigania w przypadku ujawnienia przestęp-
stwa handlu ludźmi51. Zawiera on zalecenia dotyczące czynności, jakie powinni 

48  Sprawozdanie z wykonania Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi 
Ludźmi na lata 2007–2008, Warszawa 2009, s. 13.

49  Zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi..., s. 14.
50  Sprawozdanie z wykonania..., s. 13–14. 
51  Zespół ds. Handlu Ludźmi, Informacja o stanie zagrożenia handlem ludźmi i prostytucją 

w Polsce w 2008 r., w: Handel ludźmi w Polsce. Materiały...  (2009), s. 22.
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podjąć funkcjonariusze policji i Straży Granicznej w razie powzięcia podejrzenia 
lub ujawnienia przestępstwa handlu, a także zasady zgłaszania pokrzywdzonych 
do programu wsparcia i ochrony ofi ary/świadka handlu ludźmi.

Podobne działania podjęto w Prokuraturze Generalnej, w której utworzo-
no stanowisko konsultanta do spraw handlu ludźmi; od czerwca 2007 r. rolę 
takich konsultantów powierzono wyznaczonym prokuratorom w prokuraturach 
apelacyjnych52. Działania te poprzedziło opracowanie w 2003 r. przez Biuro 
Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej procedur postępowania 
dla prokuratorów w związku z handlem ludźmi, które zatytułowano Wskazów-
ki metodyczne dla prokuratorów prowadzących lub nadzorujących postępowa-
nie karne w sprawach dotyczących handlu ludźmi. W dokumencie tym zawar-
to m.in. wytyczne w sprawie metod postępowania i sposobów udzielania po-
mocy ofi arom, interpretację przepisów prawa, zalecenia odnośnie do środków 
i działań podejmowanych przez prokuraturę53.

W lipcu 2007 r. Państwowa Inspekcja Pracy uzyskała kompetencje w za-
kresie kontroli legalności zatrudnienia, w tym cudzoziemców, oraz działalno-
ści agencji zatrudnienia54. Spowodowało to konieczność większego zaangażo-
wania przedstawicieli tej instytucji w zagadnienia związane z handlem ludźmi, 
w związku z czym w 2009 r. w okręgowych inspektoratach pracy powstały sekcje 
do spraw kontroli zatrudnienia, w tym cudzoziemców. Osoby w nich zatrudnia-
ne objęte są szkoleniami z zakresu identyfi kacji ofi ar przestępstwa handlu ludź-
mi. Państwowa Inspekcja Pracy przyjęła ponadto system rozpatrywania skarg 
składanych przez cudzoziemców w związku z łamaniem praw pracowniczych, 
pozwalający na priorytetowość ich rozpatrywania, jeśli ich treść wskazuje, że 
zachodzi prawdopodobieństwo przestępstwa handlu ludźmi55. 

W kwietniu 2008 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy a Komendan-
tem Głównym Straży Granicznej zostało zawarte porozumienie o wymiany in-
formacji i współpracy w zakresie m.in. przeprowadzania przez funkcjonariuszy 
obu służb wspólnych kontroli dotyczących legalności, warunków zatrudnienia, 
przestrzegania prawa pracy, przepisów BHP w kontrolowanych podmiotach. 

52  Zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi..., s. 15.
53  Sprawozdanie z wykonania Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi 

Ludźmi na lata 2003–2004, Warszawa 2009, s. 13. 
54  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, Dz.U. RP 2007, nr 89, 

poz. 529, s. 5.
55  Handel ludźmi..., s. 17.
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Co istotne, takie porozumienia zawarto także na poziomie lokalnym, co umoż-
liwiło przeprowadzanie śledztw przez jednostki Straży Granicznej w sprawach 
przypadków handlu ludźmi zidentyfi kowanych przez inspektorów pracy56.

Realizując postulaty dotyczące dostosowywania przepisów prawa polskie-
go do standardów europejskich w zakresie pełniejszej pomocy ofi arom handlu 
ludźmi i ich ochrony, w szczególności wynikające z Dyrektywy Rady Unii Eu-
ropejskiej w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw 
trzecich będącym ofi arami handlu ludźmi albo będącym wcześniej przedmiotem 
działań ułatwiających nielegalną imigrację, którzy współpracują z właściwymi 
organami z 29 kwietnia 2004 r.57, 22 kwietnia 2005 r. znowelizowano Ustawę 
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach58. Wprowadzone zapisy uregulowały 
kwestię nielegalnego pobytu na terenie RP cudzoziemskich ofi ar handlu ludźmi: 
umożliwiły wydawanie wizy na okres pobytu niezbędny do podjęcia przez cu-
dzoziemca decyzji o współpracy z organem właściwym do prowadzenia postępo-
wania w sprawie zwalczania handlu ludźmi, nie dłuższy jednak niż dwa miesiące 
(od stycznia 2009 r. „czas do namysłu” przedłużono do trzech miesięcy) oraz 
udzielanie zezwolenia na zamieszkiwanie na czas oznaczony do sześciu miesięcy 
z możliwością przedłużenia cudzoziemcom, którzy  podjęli współpracę z odpo-
wiednimi służbami oraz zerwali kontakty z osobami podejrzanymi o popełnienie 
czynów zabronionych związanych z handlem ludźmi59. Osoby te uzyskały prawo 
do korzystania z pomocy państwa w zaspokojeniu potrzeb socjalno-bytowych 
i innych.

Kwestie udzielania wsparcia ofi arom handlu ludźmi, w tym cudzoziemcom, 
o których wyżej mowa, zostały uregulowane przepisami znowelizowanej 16 lu-
tego 2007 r. Ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej60. Wynika z nich, 
że świadczenia z systemu pomocy społecznej (w formie interwencji kryzysowej, 
schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, zasiłków) przysługują ze względu 
na fakt stania się ofi arą procederu będącą: obywatelem Polski, cudzoziemcem 
o uregulowanym statusie prawnym, przebywającym na terenie RP, oraz cudzo-

56  Tamże.
57  U. Kozłowska, Problematyka prawna..., s. 18.
58  Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, Dz.U. RP 2003, nr 128, poz. 1175.
59  Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, tam-
że, 2005, nr 94, poz. 788, s. 4–7.

60  Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, tamże, 2007, nr 48, 
poz. 320, s. 1.
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ziemcem będącym obywatelem państw trzecich. Podstawą udzielenia pomocy 
tym ostatnim jest zaświadczenie o tym, że dana osoba jest ofi arą handlu ludźmi, 
wystawione przez policję, prokuraturę lub Straż Graniczną61. Ponadto katalog 
powodów udzielania pomocy społecznej rozszerzono o potrzebę ochrony ofi ar 
handlu ludźmi62, co świadczy o dostrzeżeniu przez ustawodawcę wagi problemu. 
Pomoc ta, fi nansowana zarówno z budżetu samorządów, jak i państwa, obejmuje 
formy świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z po-
trzebami rozeznanymi przez pracownika socjalnego. 

Na potrzeby kadr pomocy społecznej Departament Pomocy i Integracji 
Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z grupą 
roboczą Zespołu ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi przy MSWiA 
opracował i przekazał urzędom wojewódzkim zasady udzielania pomocy ofi arom 
handlu ludźmi, celem ich rozpropagowania w podległych jednostkach organiza-
cyjnych pomocy społecznej. Wskazówki te uszczegółowiały sposób i tryb po-
stępowania z ofi arami handlu ludźmi, w szczególności cudzoziemcami, których 
pobyt na terenie Polski został uregulowany przepisami znowelizowanej ustawy 
o cudzoziemcach, z uwzględnieniem zasad zapewnienia im maksymalnej dyskre-
cji i ochrony. Koszty udzielenia tym osobom pomocy w formie pobytu i wsparcia 
w ośrodkach interwencji kryzysowej ponosi budżet państwa, za pośrednictwem 
wojewodów, do których właściwy kierownik ośrodka pomocy społecznej wystę-
puje o zwrot wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania. Kierow-
nik ośrodka interwencji kryzysowej wraz z ofi arą procederu oraz kierownikiem 
ośrodka pomocy społecznej ustalają plan niezbędnej pomocy63. Z punktu widze-
nia dobra ofi ar handlu ludźmi, specyfi ki doświadczanych przez nie problemów, 
przeżytych doświadczeń, za niezbędne uznano, aby kontakt z nimi, przeprowa-
dzanie wywiadu, planowanie pomocy realizowali pracownicy przygotowani do 
współdziałania z tą kategorią klientów potrzebujących pomocy. Z tego względu, 
począwszy od 2008 r., pracownicy systemu pomocy społecznej, w szczególności 
ośrodków interwencji kryzysowej, zostali objęci organizowanymi przez Depar-
tament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
szkoleniami z tego zakresu. Szkolenia prowadzone przez przedstawicieli MPiPS 

61  M. Wiśniewska, Ramy prawne regulujące udzielanie wsparcia ofi arom handlu ludźmi w Pol-
sce, w: Kompleksowy system wsparcia i szkoleń zawodowych przygotowujących ofi ary handlu ludź-
mi do aktywnego wejścia na rynek pracy, Warszawa 2008 r., s. 14–15.

62  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tekst jednolity, Dz.U. RP 2008, nr 115, 
poz. 728, s. 16.

63  M. Wiśniewska, Ramy prawne..., s. 15–16.
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oraz organizacji pozarządowych (Fundacji Dzieci Niczyje i Fundacji „La Stra-
da”) obejmowały tematykę zjawiska handlu ludźmi, w tym dziećmi, identyfi kacji 
i nawiązywania kontaktu z ofi arą przemocy, udzielania jej wsparcia64. 

Dążeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zmierzającym do koor-
dynacji na szczeblu wojewódzkim działań pomocowych podejmowanych przez 
jednostki organizacyjne pomocy społecznej wobec osób dotkniętych przestęp-
stwem handlu ludźmi było ustanowienie krajowej sieci konsultantów wojewódz-
kich do spraw wsparcia udzielanego ofi arom handlu ludźmi. Konsultantami zo-
stali przeszkoleni pracownicy urzędów wojewódzkich, odpowiedzialni za kontakt 
i współpracę z instytucjami zajmującymi się pomocą dla ofi ar handlu ludźmi oraz 
wymianę informacji w tym obszarze65. Rolę wojewody podkreślono dodaniem 
w lutym 2010 r. do jego zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej zada-
nia koordynowania w ramach systemu pomocy społecznej działań w zakresie za-
pobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofi arom tego handlu66.

8 września 2010 r. wszedł w życie przepis Kodeksu karnego – art. 115 
§ 22 – defi niujący pojęcie „handlu ludźmi”67. O wprowadzenie tych rozwiązań 
do polskich przepisów prawa wnoszono już w pierwszym Krajowym Programie 
Zwalczania i Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi68. Dotychczas termin ten wy-
stępował w Kodeksie karnym tylko w jednym miejscu – w art. 253 § 1, który za 
uprawianie handlu ludźmi, nawet za ich zgodą, przewidywał karę pozbawienia 
wolności na czas nie krótszy od lat trzech. Drugim artykułem odwołującym się 
do tego zagadnienia był art. 204 § 4 k.k., przewidujący karę za zwabienie lub 
uprowadzenie innej osoby w celu uprawiania prostytucji za granicą69. Kolejnym 

64  Szczegółowe informacje o tematyce szkoleń i liczbie objętych nimi funkcjonariuszy znajdu-
ją się w Sprawozdaniu z wykonania Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi 
Ludźmi na lata 2007–2008, s. 21 oraz Sprawozdaniu z wykonania Krajowego Planu Działań prze-
ciwko Handlowi Ludźmi na lata 2009–2010 (stan na 31.12.2009), s. 23–24 – dostępnych na stronie 
internetowej MSWiA: http://www.mswia.gov.pl. 

65  Sprawozdanie z wykonania Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 
2009–2010 (stan na 31.12. 2009), Warszawa 2010, s. 22–23.

66  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych 
ustaw, Dz.U. RP 2010, nr 40, poz. 229, s. 2.

67  Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy 
– Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego, tamże, 
nr 98, poz. 626, s. 1–2.

68  Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2003–2004, War-
szawa 2003, s. 11.

69  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz.U. RP 2007, nr 88, poz. 553, s. 2700, 
2705. 
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przepisem z tego zakresu był art. 8 przepisów wykonawczych Kodeksu karne-
go70, kryminalizujący oddanie innej osoby w stan niewolnictwa albo uprawianie 
handlu niewolnikami jako przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności 
od lat trzech. Mimo pojawiającego się w Kodeksie karnym terminu „handel ludź-
mi” brak zdefi niowania tego pojęcia skutkował trudnościami interpretacyjnymi 
(brak precyzyjnego opisu zachowania polegającego na handlu ludźmi), a w kon-
sekwencji odstępowaniem sędziów od kwalifi kowania osądzanych czynów jako 
przestępstwo oceniane przez prokuratorów jako handel ludźmi. Wprowadzenie 
do Kodeksu karnego zapisu precyzującego to przestępstwo postulowali specja-
liści z dziedziny prawa, dostrzegający konieczność uporządkowania wszystkich 
regulacji dotyczących zagadnienia, szczególnie karania przestępstw określonych 
w art. 253 § 1, art. 204 § 4 k.k. oraz w art. 8 przepisów wykonawczych tego ko-
deksu, jak również stosowania w praktyce przepisów prawa międzynarodowego 
dotyczącego handlu ludźmi, których nie można zastosować do wszystkich przy-
padków tego przestępstwa71. 

Zgodnie z treścią znowelizowanego przepisu art. 115 § 22 k.k. handlem 
ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywa-
nie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: przemocy lub groźby bezpraw-
nej, uprowadzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub 
niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego 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 jej wykorzystania, 
nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografi i 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 wyżej wymienione metody lub 
środki72. Dotychczasowy przepis art. 253 § 1 k.k., penalizujący handel ludźmi, 
przeniesiono do rozdziału dotyczącego przestępstw przeciwko wolności i jako 

70  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny, tamże, poz. 554, 
s. 2724.

71  B. Namysłowska-Gabrysiak, Analiza orzeczeń sądowych pod kątem zgodności z defi nicją 
zawartą w aktach międzynarodowych, w szczególności w Protokole z Palermo, w: Handel ludźmi 
w Polsce. Materiały... (2007), s. 35.

72  Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny..., s. 1–2.
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nowy przepis art. 189a k.k. stanowi on, że kto dopuszcza się handlu ludźmi pod-
lega karze pozbawienia wolności od lat 3. Karalne jest również przygotowanie 
do popełnienia przestępstwa handlu ludźmi (kara od trzech miesięcy do pięciu 
lat pozbawienia wolności). W związku z tym, że art. 204 § 4 k.k., penalizują-
cy zachowanie polegające na zwabieniu lub uprowadzeniu innej osoby w celu 
uprawiania prostytucji za granicą, stracił rację bytu ze względu na fakt, iż prze-
widziany w nim zespół znamion zawierał się w nowej defi nicji handlu ludźmi, 
został on uchylony. Sprawca zwabienia lub uprowadzenia ofi ary w celu uprawia-
nia przez nią prostytucji za granicą będzie podlegał odpowiedzialności karnej 
za przestępstwo handlu ludźmi, przewidziane w art. 189a k.k., a zagrożone karą 
pozbawienia wolności od lat trzech do piętnastu73.

Opisane przedsięwzięcia podejmowane i rozwijane na przestrzeni lat, ma-
jące na celu dostosowanie prawodawstwa polskiego w zakresie tworzenia kom-
pleksowego systemu zwalczania handlu ludźmi i przeciwdziałania temu proce-
derowi, a także pomocy jego ofi arom, przyczyniły się do profesjonalizacji i in-
tegracji działań służb i instytucji na rzecz lepszej identyfi kacji zjawiska, zgodnie 
ze standardami przyjętymi w tym zakresie w państwach europejskich. O sku-
teczności tych działań może świadczyć wzrost liczby postępowań prowadzonych 
w związku z ujawnianymi przestępstwami, wzrost liczby zakończonych postę-
powań prokuratorskich czy wreszcie wzrost liczby zidentyfi kowanych ofi ar pro-
cederu74. Niemniej jednak konieczne jest dalsze wdrażanie zapisów Krajowego 
Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi i kontynuowanie „dobrych praktyk” 
wypracowanych w toku zdobywania doświadczeń na polu zwalczania omawia-
nego zjawisku i przeciwdziałania mu, szczególnie w zakresie kampanii informa-
cyjnych, doinwestowywania i rozwijania sieci ośrodków interwencji kryzysowej, 
szkolenia kadr i zacieśniania współpracy międzyresortowej. Temu ostatniemu 
celowi miałoby służyć powoływanie wojewódzkich zespołów do spraw handlu 
ludźmi – platformy współpracy i wymiany informacji inicjujących oraz moni-
torujących działania profi laktyczne i szkoleniowe w zakresie zjawiska handlu 
żywym towarem. W skład takich zespołów powinni wejść przedstawicieli poli-
cji, Straży Granicznej, wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich, 
inspekcji pracy, organizacji pozarządowych. W maju 2009 r. koncepcja zespołów 
wojewódzkich została opracowana przez Zespół ds. Handlu Ludźmi w MSWiA. 

73  Tamże, s. 4.
74  U. Kozłowska, Analiza statystyk dotyczących zjawiska handlu ludźmi, w: Handel ludźmi 

w Polsce. Materiały... (2009), s. 32–48.
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Postanowiono, że w ramach pilotażu zespół taki powstanie w województwie ma-
zowieckim75. Pierwsze spotkanie w tej sprawie odbyło się 14 kwietnia 2010 r. 
w siedzibie MSWiA76. Realizacja głównych zadań zespołu – a więc wymiana 
informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami, służąca określeniu skali zja-
wiska handlu ludźmi na terenie Mazowsza, inicjowanie i monitorowanie akcji 
prewencyjnych oraz koordynacja działań szkoleniowych – ma na celu poprawę 
wykrywalności przestępstwa handlu ludźmi oraz wzrost liczby ofi ar tego prze-
stępstwa, którym udzielono wsparcia i ochrony na terenie województwa mazo-
wieckiego. Funkcjonowanie zespołu i efekty jego działań pozwolą ocenić, czy 
praktykę tę warto upowszechnić w innych województwach.

Przedsięwzięcia te świadczą o tym, że polski system przeciwdziałania 
handlowi ludźmi i zwalczania tego zjawiska opiera się na rozwiązaniach przyję-
tych i monitorowanych na szczeblu centralnym, z tendencją do tworzenia struk-
tur na szczeblach lokalnych.

EUROPÄISCHE STANDARDS DER BEKÄMPFUNG DES MENSCHENHANDELS 
UND DIE GESTALTUNG DES POLNISCHEN SYSTEMS 
DER GEGENWIRKUNG GEGEN DIESE ERSCHEINUNG

ZUSAMMENFASSUNG

Menschenhandel ist eine der tragischsten gegenwärtigen Erscheinungen, die gegen die 
Freiheit und Würdigkeit des Menschen handeln. Die jetzigen Formen der Sklaverei be-
deuten die Nachfrage nach der billigen Arbeitskraft, andererseits nutzen sie die schwere 
materielle und gesellschaftliche Lage der Personen, die ihr Schicksal verbessern wollen. 
Dieses Unwesen wird meistens durch organisierte verbrecherische Gruppen getrieben, 
wird durch die internationale Gesellschaft  identifi ziert und eindeutig missbilligt, was die 
Unterlagen widerspiegeln, die über die Jahre durch europäische Länder erstellt, ange-
nommen und verabschiedet wurden. In Konventionen und Protokollen sind Forderungen 
beinhaltet, die die absolute Bestrafung dieser Taten und Formen der Handlung der Men-
schenhändler und der mitverantwortlichen Personen für die verübte durch sie Taten, In-
formationsaustausch und sehr breite Zusammenarbeit  zwischen den Ländern im Bereich 
der Erkennung und Verfolgung der Straftaten im Bereich Menschenhandel, die Erfassung 

75  Sprawozdanie z wykonania [...] na lata 2009–2010..., s. 21.
76  Informacja z 7.07.2010 zaczerpnięta ze strony internetowej http://www.bip.mazowieckie.pl. 
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der Opfer mit vielseitiger Unterstützung und Hilfe, sowie die Führung von an die Gesell-
schaften und besonders an potentielle Opfer der Erscheinung gerichteten Präventions- 
und Informationshandlungen verlangen.

Im Zeitraum der intensiven gesellschaftlich-wirtschaftlichen Änderungen, die 1989 
begonnen haben, wurde Polen zum dankbaren Boden für die Entwicklung des Menschen-
handels. Unser Land, im Bezug auf die geographische Lage, erfüllt heute sogar drei Rol-
len: des Transitlandes der Opfer des Menschenhandels aus Osteuropa und Asien nach 
Westeuropa, des Landes der Herkunft der Opfer und des Ziellandes für die aus dem Osten 
und Südosten gebrachten Opfer. Der Beitritt Polens an die EU, Eröffnung der Grenzen, 
Dynamik und Vielseitigkeit des Problems, veranlassten vergrößerte Notwendigkeit der 
Einführung vom Mitteln und Instrumenten, die auf die Bekämpfung und Prophylaxe der 
Erscheinung gerichtet sind, sowie die Erteilung des Schutzes und vielseitiger Hilfe für 
die Opfern. Die Schlüsselbedeutung in diesem Bereich hatte die Inbetriebsetzung der 
Vorgänge der Anpassung des polnischen Rechts an Standards, die durch die internatio-
nale Gesellschaft angenommen wurden, wozu sich Polen verpfl ichtet hat, indem die Un-
terlagen von UNO, der Europäischen Union, des Europarates oder der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, sowie der Internationalen Arbeitsorganisation 
verabschiedet wurden. Die mit Laufe der Zeit unternommenen Handlungen haben großen 
Einfl uss auf die Art und Weise der Wahrnehmung und Lösung der Probleme des Men-
schenhandels in Polen, sowie die Verstärkung der Zusammenarbeit der auf diese Rich-
tung gezielten Organe. 

Dieser Artikel enthält den Überblick über internationale Unterlagen, die über das 
Problem des Menschenhandels berichten, ist ein Versuch der Beschreibung ihres Ein-
fl usses auf die Bildung des polnischen Gegenwirkungs- und Bekämpfungssystems dieser 
Erscheinung und stellt einige Unternehmen dar, die in Polen in diesem Bereich unternom-
men werden.

Anna Obiegło


