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Raport końcowy z projektu:  

„  Zapobieganie Handlowi Kobietami z Europy Środkowej i  Wschodniej.  Informacja-
Prewencja-Identyfikacja-Interwencja”, który był realizowanego w ramach  Funduszu 
dla  Organizacji  Pozarządowych  „Demokracja  i  społeczeństwo  obywatelskie” 
Norweskiego  Mechanizmu  Finansowego  przez  Fundację  La  Strada  oraz  Centrum 
Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć.

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi, w tym kobietami i dziećmi, stanowi jeden z priorytetów 
działań  organizacji międzynarodowych i europejskich,  instytucji rządowych w Polsce oraz 
organizacji  pozarządowych.  Aby  zapobiegać  i  zwalczać  przestępstwo  handlu  ludźmi, 
konieczne jest holistyczne podejście.  Należy działać wielopoziomowo i interdyscyplinarnie 
w kilku obszarach równocześnie – informacja,  działania prewencyjne, identyfikacja ofiar, 
wspieranie ich i fachowa pomoc w dostępie do wymiaru sprawiedliwości. Współdziałanie 
powinno  obejmować  zarówno  organizacje  pozarządowe,  jak  i  instytucje  państwowe  na 
szczeblu krajowym i międzynarodowym. 

Do najważniejszych przeszkód w skutecznym przeciwdziałaniu handlowi ludźmi należą:

− łamanie praw człowieka – brak dostępu do sprawiedliwości  

− marginalizacja ofiar handlu ludźmi

− niedostateczna lub nieskuteczna identyfikacja ofiar handlu ludźmi

− brak działań prewencyjnych skierowanych  do  nowych „grup ryzyka”

W ramach projektu realizowano główne cele:  

A. umożliwienie  i  ułatwienie  dostępu  do  wymiaru  sprawiedliwości  ofiarom  handlu 
ludźmi poprzez ich identyfikację, wsparcie, pomoc prawną, przekazywanie dostępnej 
i rzetelnej informacji, dostosowanej do potrzeb beneficjentów; 

B. monitorowanie  działań  instytucji  państwowych  ,  w  tym  zadań  w  Krajowym 
Programie Zapobiegania i Zwalczania Handlu Ludźmi w Polsce

C. podniesienie świadomości społeczeństwa o problemie łamania praw człowieka ofiar 
handlu  ludźmi  poprzez  kampanię  informacyjną  na  temat  praw  człowieka  grup 
marginalizowanych 

D. udoskonalenie  obecnych  i  stworzenie  nowych  form  poradnictwa  telefonicznego  i 
internetowego, w tym informacji on-line w celu zminimalizowania ryzyka stania się 
ofiarą przestępstwa handlu ludźmi

Raport  przedstawia  wybrane  aspekty  handlu  ludźmi  w  perspektywie  Polski,  jako  kraju 
pochodzenia,  docelowego oraz tranzytowego dla ofiar, przedstawia zatem proceder handlu 
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ludźmi  w  kontekście  obywateli  polskich,  jak  również  cudzoziemców  przybywających  na 
terytorium  Polski,  zarówno  ubiegających  się  o  status  uchodźcy,  jak  i  migrantów 
ekonomicznych.

Skupia uwagę przede wszystkim na  sytuacji ofiar handlu ludźmi w kontekście podstawowych 
praw człowieka,  dostępu do sprawiedliwości i  prawa do rzetelnego procesu. 

Opisuje  opracowany i  stosowany przez Fundację  La  Strada schemat  pomocy prawnej  dla 
ofiar, jak również przypadki  ofiar polskich  oraz cudzoziemek i cudzoziemców  w Polsce, w 
tym pochodzących  z krajów pozaeuropejskich. 

Umożliwienie i ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości ofiarom handlu ludźmi 
poprzez ich identyfikację, wsparcie, pomoc prawną, przekazywanie dostępnej i rzetelnej 
informacji, dostosowanej do potrzeb beneficjentów

Charakterystyka  kompleksowego  systemu  wsparcia  i  pomocy  ofiar  handlu  ludźmi 
wypracowany przez Fundację La Strada:

Wspieranie ofiar handlu ludźmi w dostępie do wymiaru sprawiedliwości zawsze było częścią 
pomocy,  jaką  świadczyła  Fundacja  La  Strada.  Kiedy  aktualizujemy  budżety  programów 
wspierania ofiar handlu ludźmi i pojawiają się środki, które można przesunąć, wiadomo, że 
dwie kategorie zawsze pochłoną każdą ilość pieniędzy – wsparcie prawne i psychologiczne, 
dlatego też te dziedziny wsparcia zawsze są de facto niedofinansowane.

Dopiero  w  latach  2008-2009  poradnictwo  i  działania  prawne  dzięki  kilku 
komplementarnym projektom1 osiągnęły  taki  poziom ilościowy i  jakościowy,  że  dały 
1 „Ofiary handlu ludźmi świadome swoich praw - pomoc prawna" – program sfinansowany ze środków Fundacji 
im. Stefana Batorego i zrealizowany w okresie od 01.04.2008 do 30.03.2009; 

„Program wsparcia i ochrony ofiar/świadków handlu ludźmi” – program realizowany w okresie od 01.01.2009 
do 31.03.2009 w ramach Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi i sfinansowany ze 
środków Ministerstwa Spraw wewnętrznych i Administracji; 

 „Program wsparcia i ochrony ofiar/świadków handlu ludźmi” – program realizowany w okresie od 01.04.2009 
do 31.12.2009 w ramach Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi i sfinansowany ze 
środków Ministerstwa Spraw wewnętrznych i Administracji; 

"Poradnictwo specjalistyczne i pomoc  dla osób poszkodowanych przestępstwem handlu ludźmi i ich rodzin 
2008" –  program  sfinansowany  ze  środków Miasta  stołecznego  Warszawy  i  zrealizowany  w  okresie  od 
01.11.2008 do 31.12.2009;  

„Damy radę - pomoc i wsparcie dla pokrzywdzonych przestępstwem handlu ludźmi” – program sfinansowany ze 
środków - Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i zrealizowany w okresie od 01.05.2008 do 31.12.2009; 

„Access  to  Justice  of  trafficked  persons  and   vulnerable  groups”  –  program  sfinansowany  ze  środków 
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i zrealizowany w okresie od 23.02.2009 do 26.03.2009; 

„Centrum Konsultacyjno-Interwencyjne  dla  ofiar  handlu  ludźmi  w  Warszawie" – program  finansowany  ze 
środków - Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: 

„Zapobieganie Handlowi kobietami z Europy Środkowej i Wschodniej. Informacja – prewencja – identyfikacja” 
–  program  finansowany  ze  środków  Norweskiego  Mechanizmu  Finansowego  i  zrealizowany  w okresie  od 
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możliwość zbudowania w ramach projektu „Zapobieganie Handlowi kobietami z Europy 
Środkowej  i  Wschodniej.  Informacja  –  prewencja  –  identyfikacja” spójnego systemu 
prawnego wsparcia ofiar.

System  ten  działa  dwutorowo,  z  jednej  strony  zakłada  określony  tryb  postępowania  w 
konkretnych  przypadkach,  z  drugiej  zaś  polega  na  dokumentowaniu  sytuacji 
charakterystycznych dla przestępstwa handlu ludźmi i poszukiwaniu najlepszych rozwiązań 
dla  problemów związanych z prawną sytuacją  ofiar.  Odbywa się  to poprzez konsultacje  i 
opiniowanie prawne, a następnie propagowanie wypracowanych rozwiązań.

Oprócz prawników świadczących usługi na rzecz Fundacji,  konsultacji prawnych udzielały 
również  instytucje  państwowe  i  samorządowe,  takie  jak  Straż  Graniczna,  Wydział  ds. 
Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego, Ośrodki Pomocy Społecznej, Ministerstwo Pracy i 
Polityki  Społecznej  oraz Biuro Rzecznika  Praw Obywatelskich.  Podmioty  te  odpowiadały 
przede wszystkim na pytania związane z sytuacją prawną ofiar handlu ludźmi. 

Warto  zaznaczyć,  że  ofiary  handlu  ludźmi  korzystały  również  z  pomocy  prawnej  innych 
organizacji  społecznych,  do  których  były  kierowane.  Wsparcia  prawnego  udzielały  m.in. 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Warszawie, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w 
Warszawie, Fundacja A’venir w Lublinie, Stowarzyszenie Edukacji Społecznej i Prawnej "Ius 
et  Ratio"  w  Szczecinie  oraz  Centrum  Pomocy  Prawnej  im.  Haliny  Nieć  w  Krakowie  - 
późniejszy partner w programie „Zapobieganie Handlowi Kobietami z Europy Środkowej i 
Wschodniej.  Informacja  –  Prewencja  –  Identyfikacja  –  Interwencja.   Ponadto,  klientki  i 
klienci  Fundacji  uzyskali  istotną  pomoc  prawną  ze  strony  adwokatów  zrzeszonych  w 
Komisjach Praw Człowieka przy Okręgowych Radach Adwokackich.

Sam  schemat  postępowania w przypadku konkretnej  ofiary  handlu  ludźmi  – klienta  lub 
klientki  Fundacji przedstawia się następująco: z chwilą, gdy możliwy jest kontakt z daną 
osobą – zarówno w sensie technicznym jak i psychologicznym i językowym – organizowane 
jest spotkanie z przedstawicielem Fundacji. Jeżeli zorganizowanie spotkania nie jest możliwe 
pozostajemy  przy  kontakcie  telefonicznym.  W  czasie  wywiadu  następuje  wstępna 
identyfikacja ofiary oraz określane są jej potrzeby.

Kolejny etap to skierowanie klienta/ klientki Fundacji do prawnika, który został już uprzednio 
poinformowany przez case-managera lub konsultanta telefonicznego o sytuacji i problemie. 
Prawnik zaangażowany w sprawę dysponuje zatem  specjalistyczną wiedzą prawną na temat 
zgłoszonego  przez  klienta  problemu,  oraz  niezbędnymi  umiejętnościami  społecznymi  i 
edukacyjnymi, m.in. komunikowania się z osobą w kryzysie.

15.07.2008 do 15.01.2010; 

„Powołanie i prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi” – 
program sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw wewnętrznych i Administracji i zrealizowany w okresie 
od 20.04.2009 do 31.12.2009.
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Również sama ofiara  jest odpowiednio przygotowana przez case-managera do rozmowy z 
prawnikiem; wie, że rozmowa jest poufna, wie, jakie pytania może oraz powinien zadać, wie 
także,  że  powinien  zanotować  odpowiedzi,  itp.  Rozmowa  odbywa  się  bez  świadków,  za 
zamkniętymi  drzwiami.  Niejednokrotnie  zdarza  się,  że  podczas  rozmowy  z  prawnikiem 
klient/ka podaje rozszerzoną lub inną wersję swojej historii niż w czasie wywiadu. 

Prawnik  gruntownie  analizuje  sytuację  prawną  osoby  i  udziela  odpowiedzi  wyłącznie  na 
pytania prawne. Nie udziela konsultacji o charakterze pozaprawnym. Etap końcowy rozmowy 
klienta  lub  klientki  z  prawnikiem  może  być  za  zgodą  klienta/  klientki  realizowany  w 
obecności pracownika socjalnego (case-managera),  którego zadaniem jest wesprzeć klienta 
lub klientkę w podejmowaniu kolejnych działań (wysłanie  pism, zgłoszenie  się na policję 
itp.). 

W sytuacjach niestandardowych:  ze względu na stopień skomplikowania  sprawy (np.  gdy 
ofiara  popełniła  przestępstwo)  lub  na  skutek  trudności  z  rozeznaniem  sytuacji  przez 
klienta/klientkę Fundacji (np. gdy ofiara nie zna  żadnego języka europejskiego lub jej/jego 
wiek czy poziom intelektualny  utrudnia porozumiewanie się),  prawnik może zasugerować 
koordynatorowi projektu potrzebę zorganizowania pełnomocnika (adwokata)  do udziału w 
postępowaniu przygotowawczym.

Niejednokrotnie,  opisywana  powyżej  wstępna  konsultacja  prawna  trwa  kilka  godzin, 
ponieważ oprócz zapoznania się prawnika z sytuacją klienta ma miejsce również podstawowa 
edukacja prawna. Ponadto, muszą paść odpowiedzi na wiele nie zadanych dotąd pytań, przede 
wszystkim na pytanie: Czy zaszło przestępstwo, a jeśli tak to jakie? Kto był sprawcą, a kto 
ofiarą? Czy są szanse na ściganie? Z jakimi konsekwencjami powinna liczyć się ofiara handlu 
ludźmi,  jeśli zdecyduje się zgłosić lub nie zgłosić fakt zaistnienia przestępstwa policji czy 
prokuratorze?  Czy  i  w  jakich  okolicznościach  może  zostać  świadkiem  koronnym?  Jakie 
wsparcie ze strony Fundacji może wówczas otrzymać? Co spotka sprawców? 

Warto jednocześnie podkreślić, iż nawet w sytuacji,  gdy klient/klientka otrzyma wszystkie 
niezbędne - z punktu widzenia jego/jej sytuacji prawnej odpowiedzi, częstokroć nie jest w 
stanie  ich  zrozumieć.  Nie  potrafi  też   podjąć  odpowiednich  decyzji,  czy  sformułować 
kolejnych pytań, w związku z czym, prosi o następne spotkanie z prawnikiem Fundacji. 

Jak  wynika  z  powyższego,  zaangażowany  w  sprawę  prawnik,  który  udziela  konsultacji 
klientowi/klientce  powinien  nie  tylko  biegle  orientować  się  w  procedurze  karnej,  ale  też 
posiadać specjalistyczną wiedzę na temat handlu ludźmi oraz wiedzę o metodach i praktyce 
funkcjonowania policji, prokuratury i sądów polskich w sprawach o handel ludźmi, sprawach 
o  przestępstwa  okołoprostytucyjne,  a  ponadto  również  w  sprawach  dotyczących 
cudzoziemców oraz innych np. z zakresu prawa pracy i prawa rodzinnego.

Kolejny  etap,  to  towarzyszenie  klientowi  lub  klientce  w  czynnościach  prawnych  -  o  ile 
zachodzi konieczność ich dokonania. Mając na uwadze dobro osoby, w szczególności zaś aby 
uniknąć  zjawiska wtórnej wiktymizacji ofiary handlu ludźmi, Fundacja kieruje klienta lub 
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klientkę do funkcjonariusza Policji albo Straży Granicznej,  wyspecjalizowanego w pracy z 
ofiarami handlu ludźmi. W uzasadnionych przypadkach - ze względu na specyficzną sytuację 
ofiary, jej problemy psychologiczne lub nieufność wobec instytucji państwowych, zwracamy 
się o przesłuchanie w siedzibie Fundacji.  

Fundacja poszukuje tłumaczy, zarówno dla potrzeb własnych, jak i ewentualnie do czynności 
prawnych.  Rozmowy  z  klientami  i  poradnictwo  prowadzone  są  w  takich  językach 
europejskich jak rosyjski, angielski, niemiecki, francuski, bułgarski i rumuński, azjatyckich 
jak mongolski, wietnamski, chiński, bengalski oraz afrykańskim- wolof. 

W sytuacji,  gdy klient  lub klientka  zostaje  wezwany na przesłuchanie,  towarzyszy mu/jej 
case-manager,  którego  zadaniem  jest  zarówno  wspieranie   tej  osoby,  jak  również 
dopilnowanie by skorzystała  ze wszystkich przysługujących jej  praw, w tym: z prawa do 
obecności  tłumacza  czy  psychologa,  a  w  wypadku  przemocy  seksualnej  prawa  do 
przesłuchania przez osobę innej płci niż sprawca. 

Ze względu na swobodę wypowiedzi klienta/klientki, charakter pracy case-managera, a także 
mając na celu jego bezpieczeństwo po zakończeniu postępowania, Fundacja nie dąży do tego, 
aby w czasie przesłuchania obecny był jej pracownik. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy taka jest 
wola/potrzeba  przesłuchiwanego,  wyraźnie  przez  niego  wyartykułowana.  Należy  ponadto 
zaznaczyć, że wówczas, gdy istnieje realne niebezpieczeństwo ze strony sprawcy, Fundacja 
wspiera klienta/klientkę i występuje w jej/jego imieniu z wnioskiem o przyznanie ochrony 
policyjnej. 

Case-manager  – pracownik Fundacji  pozostający  w stałym kontakcie  z  klientem/  klientką 
często  omawia  z  nim/nią  zarówno sprawy organizacyjne  jak  i  jego/jej  stan  emocjonalny. 
Ponadto w porozumieniu z prawnikiem na bieżąco wyjaśnia ‘co się teraz dzieje’  w sensie 
prawnym. Również kontakt klienta/ klientki z organami ścigania odbywa się poprzez case- 
managera, gdyż dla większości z nich adres Fundacji jest adresem do doręczeń.

Towarzysząc  w  czasie  czynności  prawnych  case-manager  nie  tylko  wspiera  ofiarę 
emocjonalnie,  ale  też  organizacyjnie  –  zapewnia  zaspokojenie  jej  potrzeb  poprzez 
dopilnowanie,  by  w  czasie  czynności  zapewniono  jedzenie,  picie,  papierosy  oraz  aby 
zarządzane  były  przerwy.   Równocześnie  ma  baczenie  na  to,  ażeby  wszystkie  czynności 
odbywały się według  procedur, których użycie jest możliwe dla dobra klienta/ klientki,  np. : 
okazanie przez lustro weneckie,  konfrontacja z zeznań. 

Analogicznie przedstawia się zakres obowiązków case-managera w przypadku  przesłuchania 
przed sądem w trybie artykułu 316 kpk, który dotyczy wielu klientów i klientek nie będących 
obywatelami polskimi. 

Świadczona przez Fundację pomoc prawna dotyczy również uporządkowania innych spraw 
prawnych klienta/ klientki, które to problemy (np. opieka nad dziećmi, prawo do mieszkania, 
zadłużenie  wynikające  z  wymuszania  na  nim  przez  sprawców  zakupów  na  kredyt  czy 
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używania  kart  kredytowych,  itd)  mają często bezpośredni  związek  z  długa nieobecnością. 
Część osób chce zmienić personalia, co ma głębokie uzasadnienie psychologiczne.

W przypadku, gdy pisma dotyczące problemów klientów i klientek dotyczą analogicznych 
okoliczności  –  przesłuchanie  w  obecności  psychologa,  potwierdzenie  statusu 
pokrzywdzonego case-manager może użyć istniejącego już wzoru pisma.   

Niejednokrotnie, tego typu sytuacje wymagają również bezpośrednich kontaktów z organami 
ścigania  czy  wymiarem sprawiedliwości  pracowników Fundacji,  która  z  jednej  strony -  z 
uwagi na trudność mówienia przez ofiarę o swojej sytuacji, działa w jej mieniu, z drugiej zaś 
jako instytucja, jest traktowana poważniej niż osoba prywatna.

Zwykle proces karny rozpoczyna się co najmniej po kilku miesiącach od zawiadomienia o 
popełnieniu przestępstwa.

Następuje  wówczas  kolejna  konsultacja  z  prawnikiem,  w  trakcie  której  klient/  klientka 
przypomina sobie, to czego wcześniej dowiedział/a się od prawnika. W tym czasie kładziony 
jest  nacisk  na  uprawnienia  świadka  i  pokrzywdzonego  w  procesie,  m.in.  na:  możliwość 
przystąpienia  do procesu jako oskarżyciel  posiłkowy czy  powództwo adhezyjne.  Sytuacja 
składania  zeznań w sądzie  jest  szczegółowo omawiana,  wiele miejsca poświęcone zostaje 
omówieniu   ról,  zadań  i  uprawnień  poszczególnych  osób.  Przestrzegana  jest  zasada 
dostosowania  poziomu  informacji  do  możliwości  intelektualnych  i  doświadczenia 
klienta/klientki.

Jeśli  Fundacja  zamierza  przystąpić  do procesu w charakterze  przedstawiciela  społecznego 
klient,  będący  pokrzywdzonym  w  tej  sprawie  jest  o  tym  informowany.  Jednocześnie 
wyjaśniana jest rola przedstawiciela.  Zdarza się, że na rozprawie obecne są dwie osoby z 
Fundacji – jedna towarzysząc  klientowi, a druga jako przedstawiciel Fundacji. 

Rozważając zgłoszenie akcesu naszej organizacji do procesu,  zwracamy uwagę czy  zarzuty 
w  akcie  oskarżenia  są  zgodne  z   celami  statutowymi  Fundacji  –  powinny  wiec  to  być 
przestępstwa związane z handlem ludźmi i  eksploatacją prostytucji, ponieważ inaczej istnieje 
ryzyko odrzucenia naszej prośby  przez sędziego, który ostatecznie decyduje o dopuszczeniu 
organizacji.  Bez  wątpienia,  przystąpienie  do  procesu  stanowi  dla  Fundacji  duży  wysiłek 
organizacyjny.

Przed  rozpoczęciem procesu,  czyli  wówczas,  kiedy  nasz  klient/  klientka  powraca  do  roli 
świadka,  konieczna  jest  konsultacja  psychologiczna.  Jednak  dla  osób,  które  odmawiają 
kontaktu  z psychologiem,  wsparcia  udziela  case-manager..  W uzasadnionych przypadkach 
towarzyszymy klientowi/tce w postępowaniu sądowym (zawsze jednak jest to inna osoba niż 
przedstawiciel społeczny) i/lub organizujemy eskortę policyjną.

Konsultacje prawne dotyczą także wszelkich wezwań i informacji ze strony organów ścigania 
i  wymiaru  sprawiedliwości  –  np.  informacji  o  skierowaniu  aktu  oskarżenia  do  sądu, 
zwolnieniu sprawców z aresztu czy powołaniu biegłych. 
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W sytuacji  gdy ze względów geograficznych lub merytorycznych Fundacja nie dysponuje 
odpowiednim prawnikiem mogącym przeprowadzić konsultacje, korzystamy z pomocy innej 
organizacji lub wolontariatu – np. w kwestiach dotyczących prawa pobytowego z Poradni dla 
Cudzoziemców Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 

Na każdym etapie postępowania sądowego rola Fundacji, w szczególności zaś odpowiadanie 
na pytania  świadka/pokrzywdzonego wygląda podobnie i  najczęściej  trwa do wyczerpania 
drogi odwoławczej (często kilka lat).

Wszystkie  te  działania  pomocowe dotyczą  sytuacji,  w której  klient/klientka   najpierw ma 
kontakt z Fundacją La Strada, a następnie z organami ścigania. Jednak są wypadki, kiedy ktoś 
zgłasza  się  po pomoc dużo później.  Wówczas  podejmujemy działania  w tym punkcie,  w 
którym sprawa się aktualnie znajduje, np. od przygotowania do zeznawania w sądzie.

Schemat  wspierania  pokrzywdzonego   mający  na  celu  umożliwienie  mu  świadomego  i 
możliwie  mało  traumatycznego   wywiązania  się  z  niesłychanie  trudnej  roli  świadka 
nazywamy coachingiem świadka.

W czasie całego procesu  wsparcia z zasady interesujemy się sprawą tylko na tyle na ile jest to 
konieczne  ze  względów  organizacyjnych.  Np.  chcemy  wiedzieć  czy  sprawcy  są 
niebezpieczni,  ale  nie  interesuje  nas  kim są.  Jeśli  na  przykład  miało  miejsce  zgwałcenie, 
interesują nas medyczne i psychologiczne potrzeby klienta nie zaś techniczne szczegóły samej 
sytuacji.  

Należy zaznaczyć, że wszelkie usługi są uzależnione od aktualnych możliwości Fundacji 
– zatrudnionej kadry, funduszy i dyspozycyjności wolontariuszy.

Pytaniem,  które  nasuwa się  wszelkim  organizacjom społecznym  prowadzącym działania 
polegające  na  bezpośredniej  ingerencji  (konsultacje  dla  ofiar,  towarzyszenie  w  czasie 
czynności  prawnych,  przedstawicielstwo  społeczne),  w  jakim  stopniu  poprawiają  one 
funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, że nie wspomnę o organach ścigania. Ponieważ 
pomoc  jest  świadczona  dla  konkretnych  osób,  cierpiących,  pokrzywdzonych,  więc  nie 
ośmielilibyśmy  się  proponować,  żeby  pewną  grupę  pozostawić  zupełnie  bez  opieki  i 
porównać, co się wydarzy. Jednak prowadzone przez nas badania aktowe w znacznej części 
dotyczące przypadków, w których pokrzywdzone nie miały kontaktu z Fundacją  pozwala 
domniemywać, że osoby nie otrzymujące wsparcia prawnego w znacznie mniejszym stopniu 
korzystają ze swoich praw, prawdopodobnie, dlatego, że ich nie znają. 

Ponieważ  Fundacja  dąży  do  upodmiotowienia  ofiar  handlu  ludźmi  w  każdym  zakresie, 
podstawowym narzędziem pracy są konsultacje prawne dla klientek i klientów, a także case-
managerów, mających stały kontakt z klientami/tkami.  Konsultacje te miały szeroki zakres 
tematyczny: 

a) porady prawne z zakresu przepisów prawa karnego i procedury karnej:
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− określenie opisanego zachowania sprawcy jako konkretnego przestępstwa (handel 
ludźmi,  sutenerstwo,  stręczycielstwo,  pobicie,  zgwałcenie,  znęcanie  się,  praca 
przymusowa)

− informacja dotycząca sposobu wszczęcia postępowania karnego (zadawane pytania 
dotyczyły  m.in.  złożenia  zawiadomienia  o  przestępstwie  i  konsekwencje  z  tym 
związane)

− informacja  o  przebiegu  całego  postępowania  karnego  (postępowania 
przygotowawczego i sądowego)

− udział  w postępowaniu jako świadek, pokrzywdzona (także w roli  oskarżyciela 
posiłkowego)  oraz  prawa  i  obowiązki  z  tym  związane  (najczęściej  zadawane 
pytania  dotyczyły  możliwości  utajnienia  danych  pokrzywdzonej,  uprawnień 
wynikających z posiadania statusu oskarżyciela posiłkowego, składania zeznań na 
rozprawie  pod  nieobecność  oskarżonego,  konsekwencji  odmowy  składania 
zeznań)

− możliwość otrzymania w procesie statusu świadka incognito,

− informacja dotycząca możliwości towarzyszenia klientce podczas procesu karnego 
(w postępowaniu przygotowawczym podczas składania zeznań; w postępowaniu 
sądowym – udział w rozprawie w roli przedstawiciela społecznego przedstawiciela 
Fundacji)

− porady dotyczące ewentualnego objęcia świadka ochroną przez policję 

b) porad udzielanych cudzoziemkom - ofiarom handlu ludźmi:

− z zakresu ich statusu prawnego: legalizacja pobytu w Polsce, prawo do pracy, 
kwestie związane z deportacją itp.

c) porad z zakresu prawa administracyjnego: dokumenty tożsamości, zmiana imienia i 
nazwiska.

d) porad z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego:

− sytuacja prawna związków małżeńskich z  cudzoziemcami/cudzoziemkami, 

− powództwo alimentacyjne,

− pozew o rozwód,

− władza rodzicielska
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− porady związane z ustaleniem ojcostwa,

− informacje dotyczące możliwości wykonania badań DNA,

− ubezwłasnowolnienie, 

− umieszczenia w Ośrodku dla uzależnionych,

− ustanowienie kuratora

− adopcja

 

e) porad związanych z prawami reprodukcyjnymi:

− usługi  opieki  medycznej  związane  z  prawami  reprodukcyjnymi  (informacja  o 
możliwości wykonania badań na obecność wirusa HIV)

− informacja  dotycząca  szczególnego  postępowania  w  przypadku  ofiar  gwałtu 
(informacja dotycząca opieki medycznej, psychologicznej)

f) porad  związanych  z  legalnością  pracy  podejmowanej  za  granicą  przez  obywateli 
polskich: 

− możliwości podjęcia legalnej pracy za granicą

− umowa o pracę i tłumaczenie jej na język polski, 

− możliwość sprawdzenia przed wyjazdem legalności i wiarygodności firmy - 
swojego przyszłego pracodawcy, 

− ogólne informacje przydatne podczas pobytu za granicą (numery telefonów do 
konsulatów, organizacji i instytucji, które niosą pomoc w sytuacjach kryzysowych, 
obowiązki konsulatów)

g) porad z zakresu praw pacjenta najczęściej dotyczyły:

− braku udzielenia fachowej pomocy medycznej, 

− kwestie związane z ubezpieczeniem zdrowotnym,

− udzielani pomocy medycznej osobie nie ubezpieczonej w przypadku zagrożenia 
życia 

− prawa pacjenta do prywatności

− porady z zakresu prawa cywilnego:
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− obowiązek meldunkowy 

h) porad z zakresu prawa autorskiego:

− dotyczące rozpowszechniania w internecie filmów  i zdjęć  pornograficznych,

i) Informacje  z  jakich  uprawnień  i  standardów  korzysta  ofiara  objęta  „Programem 
wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi”. 

Zadaniem  prawników  było  także  nauczenie  pokrzywdzonych-świadków,  jakie  mają 
uprawnienia,  żeby  mogli  z  nich  skorzystać.  Tutaj  najczęściej  przydatne  były  następujące 
procedury: 

− W momencie zgłaszania ofiary handlu ludźmi, niezwłoczne powiadomienie właściwego 
odpowiednio  wyszkolonego  funkcjonariusza  przygotowanego  do  identyfikacji  ofiar 
handlu  ludźmi  (powinna  to  być  zawsze  osoba,  tej  samej  płci  co  pokrzywdzony)  i 
wezwanie specjalisty  psychologii  klinicznej,  specjalizującego się w diagnozowaniu i 
prowadzeniu  przypadków  PTSD,  tak  aby  w  razie  ujawnienia  urazu  pod  wpływem 
doznanych przeżyć nie było potrzeby powtarzania tej czynności;

− Umożliwienie ofierze handlu ludźmi kontaktu z osobą bliską lub z przedstawicielem 
właściwej organizacji  pozarządowej,  której  cele statutowe obejmują przeciwdziałanie 
handlowi ludźmi np. z Fundacją La Strada;

− Przesłuchanie ofiary przez prokuratora powinno być jednokrotne i przeprowadzone w 
warunkach zapewniających zachowanie godności, intymności i prywatności, 

− Zapewnienie pokrzywdzonemu zmiany miejsca zamieszkania oraz zastrzeżenie danych 
adresowych  świadka,  jako  minimalny  standard  zapewnienia  pokrzywdzonemu 
bezpieczeństwa,  przewidziane  są  wówczas,  gdy zachodzi  uzasadniona  obawa użycia 
przemocy lub groźby bezprawnej wobec pokrzywdzonego występującego w charakterze 
świadka lub wobec osoby mu najbliższej,  w związku z postępowaniem (art. 191 § 3 
kpk);

− Umożliwienie  pokrzywdzonemu  występującemu  w  charakterze  świadka  składania 
zeznań  w  sposób  zapewniający  mu  fizyczne  bezpieczeństwo,  tj.  z  wykorzystaniem 
technik  komunikacyjnych  (np.  łącza  wideo  lub  inne  odpowiednie  środki 
transmisji/przekazu na odległość) (art. 177 § 1a kpk) oraz wyłączenie, a przynajmniej 
ograniczenie bezpośredniego kontaktu pokrzywdzonego ze sprawcą;
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− Czynność  okazania  pokrzywdzonemu  sprawcy  w  sposób  wykluczający  jego 
bezpośredni kontakt ze sprawcą przy wykorzystaniu tzw. „lustra weneckiego” (art. 173 
§ 2 kpk);

− Na  etapie  śledztwa  bądź  dochodzenia,  umożliwienie  pokrzywdzonemu  bycia 
przesłuchiwanym  w  charakterze  świadka  bezpośrednio  przez  sąd,  jeżeli  zachodzi 
niebezpieczeństwo, że nie będzie można go przesłuchać na rozprawie (art. 316 § 3 kpk);

− Umożliwienie osobie, wobec której stosowano przemoc fizyczną wykonanie obdukcji 
oraz  wystąpienie  z  wnioskiem  o  naprawienie  wyrządzonej  szkody  cielesnej  na 
podstawie art. 46 kk;

− Poinformowanie osoby pokrzywdzonej handlem ludźmi o możliwości domagania się 
utajnienia  danych  o  miejscu  jego  zamieszkania,  złożenia  oświadczenia  o  chęci 
występowania  w  charakterze  oskarżyciela  posiłkowego  (art.  53  i  54  kpk),  złożenia 
wniosku  o  ustanowienie  pełnomocnika  z  urzędu,  złożenie  wniosku  o  orzeczenie 
obowiązku naprawienia  szkody jako środka karnego lub wystąpienia  z powództwem 
adhezyjnym (art. 62 kpk) wraz z jednoczesnym wnioskiem o jego zabezpieczenie (art. 
69  §  2  i  3  kpk),  domagania  się  wyłączenia   jawności  rozprawy,  wnioskowanie  o 
przesłuchanie pokrzywdzonego w charakterze świadka pod nieobecność oskarżonego;

− Zastosowanie wobec sprawcy przestępstwa handlu ludźmi tymczasowego aresztowania, 
co najmniej zaś dozoru policyjnego z zakazem zbliżania się do osoby pokrzywdzonej 
oraz  bezzwłoczne  informowanie  pokrzywdzonego  o  zastosowaniu,  zmianie  bądź 
zawieszeniu stosowania wobec sprawcy powyższych środków zapobiegawczych;

− Wszczęcie  przez  organ  procesowy z  urzędu  postępowania  o  czyn z  art.  245 kk,  w 
sytuacji, gdy wobec pokrzywdzonego podejmowane są jakiekolwiek próby wpływania 
na treść składanych przez niego zeznań;

− Zapewnienie  pokrzywdzonemu  będącemu  cudzoziemcem  legalnego  pobytu  na 
terytorium RP, przede wszystkim zaś uzyskania właściwej wizy jaka przewidziana jest 
w  polskim  systemie  prawnym  dla  ofiar  handlu  ludźmi  oraz  zagwarantowanie  mu 
odpowiedniego „czasu do namysłu” na podjecie  decyzji  o ewentualnej  współpracy z 
polskimi organami ścigania;

− Zapewnienie pokrzywdzonemu będącemu cudzoziemcem obecności tłumacza w trakcie 
dokonywania każdej czynności z jego udziałem przed polskimi organami procesowymi;

− Zagwarantowanie, by w przypadku, gdy czynności dokonywane są z udziałem osoby 
pokrzywdzonej przestępstwem zgwałcenia, materiał dowodowy został jak najszybciej i 
jak  najpełniej  zabezpieczony  oraz  poinformowanie  jej,  ze  ewentualne  postępowanie 
karne toczyć się może wyłącznie na jej wniosek;
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Fundacja La Strada ma długa tradycję występowania jako przedstawiciel społeczny.2 Niestety, 
nie jesteśmy w stanie występować we wszystkich sprawach związanych z handlem ludźmi. 
Do  występowania  przedstawiciela  wybraliśmy  sprawy,  w  których  pokrzywdzonymi  były 
klientki Fundacji, mieliśmy informację o rozpoczęciu postępowania w stosownym terminie, 
sprawa była interesująca pod względem prawnym i Fundacja miała możliwości organizacyjne 
do obsługi przypadku. Jakkolwiek nie jest to wymagane, staramy się, żeby w każdej sprawie 
przynajmniej jeden z przedstawicieli Fundacji był prawnikiem.

W ciągu ostatnich dwóch lat Fundacja występowała w dziewięciu sprawach, z których cztery 
zakończyły się wyrokiem. Zdarza się, że przedstawiciel  Fundacji  jest  obiektem ataków ze 
strony adwokatów sprawców, a  nawet  jest  zaczepiany przez sprawców. Dlatego Fundacja 
decyduje się na bycie przedstawicielem tylko w sprawach, w których jest w stanie zapewnić 
bezpieczeństwo swoim pracownikom i wolontariuszom. 

Uczestniczenie w procesie jest edukacyjne dla Fundacji, uzyskane w ten sposób informacje o 
przebiegu procesów pozwalają na znacznie lepsze doradzanie klientom.  Również symulacja 
procesu sądowego jako metoda treningowa ma swoje korzenie w obserwacji sądu z pozycji 
przedstawiciela społecznego.

Innym sposobem mimowolnej „obserwacji uczestniczącej” jest występowanie pracowników 
Fundacji w roli świadka, której to sytuacji staramy się jednak unikać, aby zachować neutralną 
pozycję w stosunku do przestępców. Jednak ośmiokrotnie pracownicy Fundacji  zeznawali. 
Najbardziej nieprzyjemne w takich sytuacjach są szczegółowe pytania adwokatów na temat 
pracy Fundacji, zasad świadczenia pomocy i szczegółów kontaktów z klientkami.

Osobny rozdział stanowią kontakty z organami ścigania. Jakkolwiek wiedza na temat handlu 
ludźmi zarówno w Policji jak i w Straży Granicznej systematycznie się poprawia, a Fundacja 
jest  rozpoznawalna  przez  funkcjonariuszy  z  uwagi  na  prowadzenie  projektów  dla  ofiar 
finansowanych ze środków MSWiA, to jednak wciąż zdarzają się sytuacje, które są bardzo 
niepokojące.

Takim przykładem jest odezwanie się funkcjonariusza do małoletniej  ofiary komercyjnego 
wykorzystania  seksualnego  „Wiem,  ze  ci  się  podobam,  ale  nic  z  tego  nie  będzie”, 
pozycjonujący ich relacje na delikatnie mówiąc nieprofesjonalnym gruncie. Ponieważ stało 

2 Przedstawiciel  społeczny  Przedstawiciel  społeczny  nie  jest  stroną  procesu,  lecz  występuje  w  nim  jako 
rzecznika  interesu  społecznego.  Korzystając  z  art.  90  par.1  kpk  można  definicję  tę  przedstawić  w  sposób 
następujący  -,,  reprezentant  organizacji  społecznej,  który uczestniczy  w postępowaniu  z  uwagi  na  potrzebę 
ochrony  interesu  społecznego  lub  ważnego  interes  indywidualnego,  objętego  jej  zadaniami  statutowymi, 
zwłaszcza ochrony wolności i praw człowieka ''
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się to w obecności pracownicy Fundacji, ciekawe co usłyszałaby małoletnia gdyby była sama 
z funkcjonariuszem.  

Poważny problem stanowi fakt, że niechęć do brania odpowiedzialności za identyfikację ofiar 
handlu  ludźmi  niestety  jest  wciąż  bardzo  powszechna  wśród  funkcjonariuszy  Policji. 
Pracownice Fundacji wielokrotnie używały w tym zakresie perswazji  i odwoływały się do 
koordynatorów wojewódzkich.

Bardzo dolegliwe dla ofiar, jakkolwiek zgodne z prawem, jest wyłączanie przez prokuratury 
spraw do odrębnego rozpatrzenia. Powoduje to, że ofiary handlu ludźmi, które np. były w 
kilku agencjach towarzyskich lub były świadkami kilku przestępstw są świadkami w kilku 
sprawach, co jest w stanie zdezorganizować im życie. Jest to trudne zarówno pod względem 
psychologicznym  –  każde  zeznanie  jest  powrotem  do  sytuacji  traumatycznej,  jak  i 
organizacyjnym.  Trzeba  wielokrotnie  zwalniać  się  z  pracy  czy  organizować  opiekę  nad 
dziećmi.
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Monitorowanie działań instytucji państwowych , w tym zadań w Krajowym Programie 
Zapobiegania i Zwalczania Handlu Ludźmi w Polsce

Powstanie Krajowego Programu Zapobiegania i Zwalczania Handlu Ludźmi w Polsce w 2003 
roku, realizowanego obecnie jako Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 
2009-2010, było między innymi wynikiem wieloletnich działań lobbingowych La Strady na 
rzecz stworzenia spójnej strategii zapobiegania i zwalczanie handlu ludźmi w Polsce. 

Celem  głównym Planu  jest  stworzenie  warunków  koniecznych  dla  skutecznego 
przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi w Polsce oraz wsparcia i ochrony ofiar  tego 
przestępstwa.

Skutkiem działań podejmowanych w ramach Planu winna być m.in. poprawa wykrywalności 
przestępstwa  handlu  ludźmi,  a  w  konsekwencji  wzrost  liczby  postępowań  karnych 
dotyczących przypadków handlu ludźmi oraz wzrost liczby ofiar tego przestępstwa, którym 
udzielono wsparcia i ochrony.

W ramach projektu Fundacja monitorowała realizację zaplanowanych działań prowadzących 
do osiągnięcia celów szczegółowych Planu Krajowego w trzech głównych obszarach:

I. Upowszechnienie  wiedzy  nt.  zjawiska  wśród  potencjalnych  ofiar,  przedstawicieli 
instytucji  udzielających  im  pomocy  oraz  instytucji  odpowiedzialnych  za  ściganie 
przestępstwa  handlu  ludźmi  poprzez  realizację  działań  prewencyjnych  i  badań 
zjawiska;

II. Poprawa skuteczności  działań instytucji  odpowiedzialnych za ściganie  przestępstwa 
handlu  ludźmi  poprzez  doskonalenie  narzędzi  prawnych,  struktur  oraz  wdrażanie 
najlepszych praktyk;

III. Wzbogacenie oferty i podniesienie standardu działań służących wsparciu ofiar handlu 
ludźmi.

Na  system  realizacji  i  monitorowania  działań  przewidzianych  w  Planie  składają  się 
międzyresortowy  Zespół  ds.  Zwalczania i  Zapobiegania Handlowi Ludźmi stanowiący 
organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów; oraz Grupa Robocza ww. Zespołu. 
odpowiedzialna za bieżące monitorowanie realizacji Planu.

W  skład  Zespołu  wchodzą  przedstawiciele  podmiotów  administracji  rządowej,  a  także 
zaproszonych instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką handlu 
ludźmi. W skład Grupy Roboczej wchodzą eksperci reprezentujący instytucje i organizacje 
uczestniczące w pracach Zespołu.

Przedstawicielki La Strady wchodzą w skład Grupy Roboczej i Fundacja La Strada realizuje 
szereg zadań Planu Krajowego, przede wszystkim prowadzi Krajowe Centrum
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Interwencyjno- Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi, program Ochrony ofiary/świadka, 
prowadzi również szereg szkoleń specjalistycznych na zlecenie instytucji państwowych oraz 
organów ścigania. 

Podniesienie  świadomości  społeczeństwa  o  problemie  łamania  praw  człowieka  ofiar 
handlu  ludźmi  poprzez  kampanię  informacyjną  na  temat  praw  człowieka  grup 
marginalizowanych

W ramach projektu  przygotowane zostały założenia merytoryczne, materiały informacyjne 
dla  mediów oraz materiały  filmowe do kampanii  informacyjnej „Popatrz bliżej.  Reaguj! 
Handel ludźmi dotyczy również Polski!.” którą rozpoczęła   w czerwcu 2009 w Krakowie 
konferencja prasowa.  

Udoskonalenie  obecnych  i  stworzenie  nowych  form  poradnictwa  telefonicznego  i 
internetowego,  w tym informacji  on-line  w celu  zminimalizowania  ryzyka  stania  się 
ofiarą przestępstwa handlu ludźmi
W lipcu i  sierpniu 2009  rozpoczęła  się kampania informacyjna i  prewencyjna na portalu 
internetowym  Onet.pl,  przy  użyciu  banerów  oraz  spotów prewencyjnych.  Systematycznie 
prowadzono poradnictwo prewencyjne  on-line  i  telefoniczne.  Równocześnie  odbywały  się 
spotkania, pogadanki, warsztaty i wykłady prewencyjne, skierowane do grup ryzyka, głównie 
do młodzieży szkół ponadpodstawowych. 

Główne działania i rezultaty projektu:

1. Konsultacje prawne -  w ramach projektu udzielono 201 porad prawnych – przez 
prawników na zlecenie Fundacji La Strada oraz przez prawników CPPHN.
W tym z zakresu prawa karnego– 108, prawa cywilnego – 15, prawo rodzinnego  i 
opiekuńczego – 19, prawa administracyjnego -  10, prawa międzynarodowego – 
17, prawa pracy -14, inne – 18.

Konsultacje udzielone bezpośrednio  w biurze Fundacji– 98, telefoniczne – 76, 
przez internet – 9, pisemne – 18.

2. Każdy miesiąc przeciętnie 20 przypadków  handlu ludźmi zostało zgłoszonych do 
Fundacji poprzez funkcjonujący telefon zaufania;  

3. 23 ofiary handlu ludźmi zgłoszono do telefonu  interwencyjnego (24/7); 

4. Przeprowadzono  348  telefonicznych  oraz  e-mailowych  konsultacji 
prewencyjnych;

5. La Strada uczestniczyła jako przedstawiciel społeczny w 9 sprawach sądowych ;
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6. Przedstawicielki  Fundacji  La  Strada  wzięły  udział  w   20  spotkaniach  Grupy 
Roboczej realizującej Krajowy Plan przeciwko Handlowi Ludźmi w Polsce; 

7. W ramach kampanii informacyjnej w mediach „Popatrz bliżej. Reaguj! Handel 
ludźmi dotyczy również Polski!”  25 artykułów w prasie, internecie, programów 
radiowych  i  telewizyjnych  pojawiło  się  bezpośrednio  w  ramach  kampanii 
informacyjnej w mediach, a dodatkowo w trakcie realizacji projektu zanotowano 
ponad  40 artykułów  i  programów  radiowych  i  telewizyjnych  o   przypadkach 
handlu ludźmi, działaniach Fundacji La Strada;

8. Banery  oraz spoty prewencyjne w ramach  kampanii informacyjnej i prewencyjnej 
na portalu internetowym Onet.pl obejrzało blisko 1000 internautów;

9. Przedstawicielki  Fundacji  La  Strada  oraz  CPPHN  odbyły  wizytę  studyjną  w 
Biurze  Specjalnego  Sprawozdawcy  ds.  Handlu  Ludźmi  w  Hadze.  Dodatkowo 
odwiedziły  organizacje  pozarządowe  działające  przeciwko  handlowi  ludźmi  w 
Holandii, w tym organizację partnerska La Strada International w Amsterdamie, 
organizację  BLINN,  COMENSHA,  schronisko  dla  mężczyzn-ofiar  przemocy  i 
handlu  ludźmi  oraz  schronisko  dla  ofiar  handlu  ludźmi  prowadzone  przez 
Federation Opvang.
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Zjawisko handlu ludźmi w Polsce

Zagrożenie handlem ludźmi wobec cudzoziemców    ubiegających się o 
nadanie statusu uchodźcy oraz innych cudzoziemców w Polsce.
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Wstęp

Handel  ludźmi  jest  w  XXI  wieku  zbrodnią,  która  stanowi  największe  naruszenie  praw 
człowieka. Świat coraz bardziej staje się świadomy w kwestii niebezpieczeństwa, jakim jest 
rozprzestrzeniania  się  procederu  handlu  ludźmi.  Tworzone  są  nowe  prawa  przeciwko 
handlarzom i werbownikom. Do walki z procederem dołączają się nowe instytucje, prowadzi 
się  szkolenia  dla  Policji,  Straży  Granicznej,  pracowników  instytucji  mających  kontakt  z 
ofiarami  handlu  ludźmi.  Działania  władz  i  służb  państwowych  są  wspierane  wiedzą  i 
doświadczeniem  organizacji  pozarządowych.  Obecnie  możemy  zaobserwować  wzrost 
świadomości społecznej.

Niniejszy  raport  przedstawia  proceder  handlu  ludźmi  w  kontekście  cudzoziemców 
przybywających  na  terytorium Polski,  zarówno  ubiegających  się  o  status  uchodźcy,  jak  i 
migrantów ekonomicznych. Raport dotyka problemu handlu ludźmi w perspektywie Polski, 
jako kraju docelowego oraz tranzytowego dla ofiar.

Zjawisko handlu ludźmi w odniesieniu do cudzoziemców ubiegających się o status 
uchodźcy w Polsce.

Ustawa o  nadawaniu  cudzoziemcom ochrony na  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej  nie 
zawiera przepisów bezpośrednio dotyczących ofiar procederu handlu ludźmi. Tylko ogólny 
charakter  przepisów  regulujących  specjalne  traktowanie  osób  małoletnich,  osób 
niepełnosprawnych  oraz  osób,  wobec  których  istnieje  prawdopodobieństwo,  iż  byli 
poddawani  przemocy,  pozwala  na  zakwalifikowanie  ofiar  handlu  ludźmi  do  grupy 
Cudzoziemców  wymagających  w  czasie  trwania  procedury  uchodźczej  szczególnego 
traktowania.

Proces  identyfikacji  ofiar  handlu  ludźmi dotychczas  nie  została  poddana  specjalistycznej 
procedurze,  uregulowanej  prawnie.  Osoby,  które  stykają  się  z  potencjalną  ofiarą  handlu 
ludźmi  mają  obowiązek  postępowania  wg  wytycznych  „Algorytmu  postępowania 
funkcjonariuszy ścigania w przypadku ujawnienia przestępstwa handlu ludźmi”, pomagający 
w  podjęciu  prawidłowej  decyzji,  co  do  dalszego  postępowania.  Coraz  częściej  jest 
dokonywana  przez  specjalnie  powołanych  do  tego  celu  funkcjonariuszy  w  Policji  i  SG. 
Zgodnie  z  informacjami  przekazanymi  przez  Urząd  do  Spraw Cudzoziemców  w 2008  r. 
organizacja  La  Strada  przeprowadziła  szkolenia  pracowników  Departamentu  Postępowań 
Uchodźczych. 
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Nie należy jednak zapominać, iż wszelkie dalsze czynności, którym ofiara handlu ludźmi jest 
poddawana mogą być podejmowane tylko za jej  zgodą i  przy jej  współpracy. Osoba taka 
sama dokonuje identyfikacji siebie, jako ofiary. Przypadki znane pracownikom Ośrodków dla 
Cudzoziemców i Aresztów w Celu Wydalenia, zostały zakwalifikowane, jako handel ludźmi, 
po  zgłoszeniu  tego  faktu  przez  ofiary  w  rozmowach  z  personelem  medycznym  lub 
pracownikami  ośrodków.  Cudzoziemcy  niechętnie  opowiadają  o  swoich  przeżyciach,  nie 
donoszą  na  policję  o  popełnionych  względem nich  przestępstwach w tym przestępstwach 
handlu ludźmi, z obawy o swoje bezpieczeństwo.

Dużym problemem jest brak legalnej definicji  handlu ludźmi w kodeksie karnym, którego 
rozwiązanie zaplanowano również w „Krajowym planie działań przeciwko handlowi ludźmi 
na  lata  2009-2010”.  Do  określenia  tego  pojęcia  stosuje  się  definicję  z  Protokółu  o 
zapobieganiu,  zwalczaniu  oraz  karaniu  za  handel  ludźmi,  w  szczególności  kobietami  i 
dziećmi,  uzupełniający  Konwencję  Narodów  Zjednoczonych  przeciwko  międzynarodowej 
przestępczości  zorganizowanej,  przyjętego  przez  Zgromadzenie  Ogólne  Narodów 
Zjednoczonych 15.11.2000 r. Zgodnie z nią:

„Handel  ludźmi” oznacza  werbowanie,  transport,  przekazywanie,  przechowywanie  lub 
przyjmowanie osób, z zastosowaniem groźby lub użyciem siły, lub też z zastosowaniem innej  
formy  przymusu,  uprowadzenia,  oszustwa,  wprowadzenia  w  błąd,  nadużycia  władzy, 
wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody 
osoby  mającej  kontrolę  nad  inną  osobą,  w  celu  jej  wykorzystania.
Wykorzystanie  obejmuje,  jako  minimum,  wykorzystanie  prostytucji  innych  osób  lub  inne 
formy  wykorzystania  seksualnego,  pracę  lub  inne  usługi  o  charakterze  przymusowym,  
niewolnictwo  lub  inne  praktyki  podobne  do  niewolnictwa,  zniewolenie  albo  usunięcie  
organów; (...).

Zasady prowadzenia postępowania w sprawach handlu ludźmi

Traktowanie  ofiar  handlu  ludźmi podczas  trwania  postępowania  legalizującego  pobyt  na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy dotyczące postępowania z grupą osób 
szczególnej troski uregulowane w art. 68 i art. 69 w ustawie z dnia 13.06.2003 r. o udzielaniu 
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast przepisy kodeksu 
postępowania karnego oraz wytyczne Prokuratora Krajowego będą obowiązywać w czasie 
toczącego się postępowania karnego. Są to zalecenia, aby:

• ofiara została rzetelnie (w formie ustnej i pisemnej) pouczona o przysługujących jej 
uprawnieniach; 

• skorzystano z art. 191 § 3 k.p.k. i zastrzeżono dane dotyczące miejsca zamieszkania 
do  wyłącznej  wiadomości  prokuratora  lub  sądu.  Korespondencja  między  ofiarą  a 
organami prowadzącymi postępowanie może odbywać się wówczas za pośrednictwem 
organizacji pozarządowej, jeśli organizacja i pokrzywdzony wyrażą na to zgodę; 
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• czynności  procesowe  z  udziałem  pokrzywdzonego  były  dokonywane  przez 
prokuratora  tej  samej  płci,  co  pokrzywdzony,  tego  samego  przez  cały  okres 
postępowania; 

• w  szczególnych  przypadkach  pokrzywdzony  był  przesłuchiwany  w  obecności 
biegłego psychologa; 

• w każdym przypadku przesłuchanie ofiary w śledztwie przez sąd odbyło się w trybie 
art. 316 § 3 kodeksu postępowania karnego; 

• okazanie sprawców odbyło się za pomocą „lustra weneckiego”; 
• na etapie postępowania sądowego przesłuchanie ofiary w miarę możliwości odbywało 

się przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej 
czynności na odległość (na podstawie art. 177 § 1a kpk)3. 

Art.  68  ustawy  o  cudzoziemcach  nie  wyszczególnia  ofiar  handlu  ludźmi,  jako  podmioty 
wymagające  szczególnego  traktowania.  Ustawa  reguluje  sytuacje  cudzoziemca,  który 
informuje  organ  prowadzący  postępowanie,  że  był  poddawany  przemocy,  jest 
niepełnosprawny,  lub  jego  stan  psychofizyczny  stwarza  domniemanie,  że  był  poddawany 
przemocy.  Nie  ma  specjalnego  uwzględnienia  kategorii  osób  będących  ofiarami  handlu 
ludźmi,  jednak,  jeśli  równocześnie  są  uchodźcami,  powinny  być  traktowane  w  sposób 
uwzględniający przeżycia, jakich doświadczyły.

Uzyskanie ochrony przez ofiary handlu ludźmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. 
statusu  uchodźcy,  ochrony  uzupełniającej  bądź  zgody  na  pobyt  tolerowany,  następuje  po 
spełnianiu  tych  samych  warunków,  które  dotyczą  innych  cudzoziemców.  Szczególne 
traktowanie  dotyczy  samej  opieki  psychologicznej,  medycznej,  czy  też  czynności 
dotyczących postępowania o nadanie statusu uchodźcy w warunkach uwzględniających stan 
zdrowia cudzoziemcy.

W dniu 1 stycznia 2009 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o cudzoziemcach, 
które wprowadziły następujące zmiany w dotychczasowych rozwiązaniach prawnych: 
- wprowadzono art. 53a, dotyczący udzielanie cudzoziemcom zgody na zamieszkanie na czas 
oznaczony  na  terytorium  RP,  który  w  ust.  2  przewiduje  sytuacje  udzielenia  takiego 
zezwolenia  cudzoziemcom,  którzy  w  Polsce  przebywają  nielegalnie.  W  pkt.  4  ustępu 
wymienia się ofiary handlu ludźmi. 

Według art. 56 w/w ustawy zgodę na zamieszkanie na czas oznaczony opisaną w art. 53a ust. 
2,  wydaje  się  na  okres  do  3  miesiące.  Tym samym czas,  w którym cudzoziemiec  mógł 
zadecydować  o  współpracy  z  polskimi  organami  ścigania  prowadzącymi  postępowanie  w 
sprawach z zakresu handlu ludźmi, został wydłużony o miesiąc.

Handel ludźmi z perspektywy przemocy na tle płciowym

Zjawisko przemocy definiowane jest, jako środek kontroli i opresji, obejmujący użycie siły 
psychicznej, społecznej lub ekonomicznej, przymus lub ucisk, a także wyrządzenie krzywdy 
3 www.forummigracyjne.org.pl
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fizycznej. Może być jawna (w postaci ataku fizycznego) lub ukryta (w formie zastraszania, 
groźby,  prześladowania,  nacisku  psychicznego  lub  społecznego).  Osoby  poddawane 
przemocy są zmuszone do podejmowania  działań  wbrew sobie,  zgodnie  z  oczekiwaniami 
prześladowcy. 

Przemoc na tle płciowym definiujemy, jako przemoc skierowaną wobec osoby ze względu na 
jej  płeć  (biologiczną  lub  kulturową).  Obejmuje  ona  działania  wywołujące  cierpienia  lub 
szkody fizyczne, psychiczne lub seksualne, groźby podjęcia takich działań, przymus oraz inne 
formy naruszenia wolności. Pojęcie to stworzono dla lepszego odróżnienia przemocy na tle 
płciowym od przemocy w sensie ogólnym. Ofiarami przemocy na tle płciowym mogą być 
kobiety,  mężczyźni,  chłopcy i  dziewczęta,  jednak to  kobiety  i  dziewczęta  są  jej  ofiarami 
najczęściej. Przemoc na tle płciowym wynika przede wszystkim z nierównych relacji władzy. 
To one utrwalają przemoc i sprzyjają jej akceptacji w rodzinie, życiu społecznym i państwie. 
Państwa, które akceptują bądź ignorują powszechność m.in.  przemocy domowej w swoim 
państwie  przyczyniają  się  do  wzmacniania  dyskryminacji  płciowej  i  do  podtrzymania 
podrzędnej kobiety wobec mężczyzn. Jedną z form przemocy ze względu na płeć jest handel 
ludźmi, przymusowa prostytucja.4

Formami  przemocy  na  tle  płciowym są:  przemoc  seksualna,  przemoc  fizyczna,  przemoc 
emocjonalna  i  psychiczna,  niebezpieczne  praktyki  tradycyjne,  przemoc  społeczno-
ekonomiczna.  Handel  ludźmi  może  być  przykładem  trzech  z  w/w  typu  przemocy  na  tle 
płciowym.

Zjawisko  handlu  ludźmi  wśród  cudzoziemców  ubiegających  się  o  nadanie  statusu 
uchodźcy w Polsce na podstawie danych pochodzących od pracowników ośrodków 
dla  cudzoziemców  ubiegających  się  o  status  uchodźcy  oraz  Straży  Granicznej, 
której podlegają ośrodki strzeżone.

Zgodnie  z  informacjami  uzyskanymi  z  Urzędu  do  Spraw  Cudzoziemców,  urząd  „nie 
odnotował przypadków handlu ludźmi” w roku 2009.

Dodatkowo poinformowano nas, iż w okresie od 2005-2009 r.  odnotowano 6 przypadków 
usiłowania gwałtów na cudzoziemkach. W takich przypadkach ustaloną procedurą działania 
jest poinformowanie Prokuratury o zaistniałej  sytuacji  oraz zapewnienie ofierze świadczeń 
socjalnych, ale poza ośrodkiem ze względów bezpieczeństwa. Również cudzoziemki, które 
czuja  się  zagrożone,  przebywając  w ośrodku,  mogą wnosić  o  przyznanie  świadczeń poza 
ośrodkiem.  Wnioski  rozpatrywane  są  indywidualnie,  jeśli  sytuacja  tego  wymaga,  są 
rozpatrywane  w  trybie  pilnym  -  ze  szczególnym  uwzględnieniem  samotnych  kobiet. 
Dodatkowo  jeszcze  wszystkie  osoby,  które  przeżyły  traumę  maja  zapewnioną  pomoc 
psychologa.5

4 “Przemoc seksualna i przemoc na tle płciowym wobec uchodźców, uchodźców-repatriantów oraz osób 
przesiedlonych wewnętrznie” – Przewodnik po metodach zapobiegania i przeciwdziałania, UNHCR z 2003 r.
5 Informacja pochodzi z pisma sporządzonego na zapytanie CPPHN odnośnie przypadków ofiar handlu ludźmi 
wśród cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy w Polsce, z dnia 19 sierpnia 2009 r..
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Należy zwrócić uwagę na porozumienie zawarte w dniu 25 marca 2008 r. zawarte miedzy 
Szefem  Urzędu  do  Spraw  Cudzoziemców,  Komendantem  Głównym  Policji,  Biurem 
wysokiego  Komisarza  Narodów  Zjednoczonych  do  Spraw  Cudzoziemców  (UNHCR), 
Fundację La Strada oraz Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, tzw. „Porozumienie w 
sprawie standardowych procedur postępowania w zakresie rozpoznawania, przeciwdziałania 
oraz reagowania na przypadki przemocy seksualnej lub przemocy związanej z płcią wobec 
cudzoziemców przebywających  w ośrodkach dla  osób ubiegających  się  o  nadanie  statusu 
uchodźcy”.  Wspomniane  porozumienie  zostało  zawarte  w  celu  skuteczniejszego 
identyfikowania  ofiary  przemocy  na  tle  płciowym,  przemocy  seksualnej  oraz  szybszej 
współpracy między rządowymi i pozarządowymi instytucjami,  odpowiedzialnymi za pobyt 
cudzoziemca wnioskującego o status uchodźcy na terytorium Polski.

W ramach porozumienia w ośrodkach zostały powołane lokalne zespoły współdziałania, w 
skład, których wchodzą:
- pracownik Urzędu do Spraw Cudzoziemców odpowiedzialny za ośrodek,
- kierownik jednostki organizacyjnej Policji na terenie działania, której znajduje się ośrodek 
lub  wyznaczony przez  niego funkcjonariusz  oraz  przedstawiciel  organizacji  pozarządowej 
będącej  Stroną  Porozumienia  lub  przedstawiciel  innej  organizacji  pozarządowej  (m.in. 
Fundacji „Ocalenie”, Caritas Polska, Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa).

W planach Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest również przeznaczenie osobnego budynku 
na ośrodek dla samotnych kobiet.

Z  informacji  przekazanych  przez  Szefa  do  spraw  Cudzoziemców,  wynika,  że  „nie  są 
prowadzone  statystyki  spraw  o  nadanie  statusu  uchodźcy,  w  których  cudzoziemiec 
deklarował, iż jest ofiara handlu ludźmi.” Pojawiają się natomiast sprawy, które wskazywały 
na  proceder  przemytu  ludzi,  zazwyczaj  cudzoziemców  z  Afryki  i  Azji.  Jeżeli  zachodzi 
podejrzenie, że cudzoziemiec może być ofiara handlu ludźmi, Urząd współpracuje z Fundacją 
La Strada.6 

Z  informacji  dostarczonych  przez  Komendę  Główna  Straży  Granicznej  –  Biura  Analiz 
Strategicznych wynika, iż w 2009 SG zidentyfikowało na terytorium Polski 10 ofiar handlu 
ludźmi: 
- 1 ob. Wietnamu, 1 ob. Chin, 1 ob. Nigerii, 1 ob. Bułgarii, 1 ob. Ugandy, 2 ob. Rosji, 2 ob. 
Ukrainy, 1 ob. Rumunii. 

Dziewięć z tych ofiar było wykorzystywanych seksualnie w Polsce i tylko jeden przypadek 
handlu  ludźmi  okazał  się  przypadkiem  pracy  przymusowej.  Zgodnie  z  informacjami 
przekazanymi  przez  SG,  2  ofiary  handlu  ludźmi  nie  zgodziły  się  na  objęcie  Programem 
wsparcia  i  ochrony  ofiary/świadka  handlu  ludźmi,  jednak  skorzystały  z  programu 
dobrowolnego powrotu do kraju pochodzenia.

Program  dobrowolnego  powrotu  do  kraju  pochodzenia  jest  realizowany  na  mocy 
Porozumienia pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Międzynarodową 

6 Informacja pochodzi z pisma sporządzonego przez Urząd do spraw Cudzoziemców, na zapytanie CPPHN 
odnośnie przypadków ofiar handlu ludźmi wśród cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy w Polsce, z 
dnia 20 sierpnia 2009 r..
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Organizacją  do  Spraw  Migracji  IOM  z  dnia  12  lipca  2005  r.,  w  sprawie  pomocy  w 
dobrowolnych powrotach cudzoziemcom opuszczającym terytorium RP.

Wszystkie działania  SG w kontekście przeciwdziałania handlowi ludźmi,  są podejmowane 
zgodnie  wytycznymi  tzw.  „Algorytmu postępowania  funkcjonariuszy  organów ścigania  w 
przypadku ujawnienia przestępstwa handlu ludźmi”. Po zidentyfikowaniu osoby, jako ofiary 
handlu ludźmi, zostaje ona powiadomiona o możliwości objęcia jej Programem wsparcia i 
ochrony  ofiary/świadka  handlu  ludźmi  oraz  w  związku  z  tym  o  przysługującej 
ofierze/świadkowi prawach, w tym o trzymiesięcznym okresie do namysłu przed podjęciem 
decyzji  o współdziałaniu z organami ścigania.  Zgodnie z przyjętą procedurą, informacje o 
osobach zidentyfikowanych i zgłoszonych do Programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka 
handlu ludźmi,  przekazywane są przez funkcjonariusza SG ujawniającego dane ofiary,  do 
wiadomości  Zespołu  ds.  Handlu  Ludźmi  w  MSWiA,  Centralnego  Zespołu  do  walki  z 
handlem  ludźmi  Komendzie  Głównej  Policji,  do  koordynatora  odpowiedzialnego  za 
zwalczanie handlu ludźmi w Oddziale SG, prokuratora prowadzącego sprawę. 

W  zakresie  zwalczania  i  zapobiegania  przestępstwa  handlu  ludźmi  SG  na  bieżąco 
współpracuje  z  Policją,  jednostkami  organizacyjnymi  prokuratury  i  Fundacja  La  Starada. 
Współpraca ta obejmuje również: bieżące przekazywanie informacji, wspólne opracowywanie 
sprawozdań, analiz i informacji, wspólne przedsięwzięcia szkoleniowe7.

Dane  MSWiA,  odnośnie  cudzoziemców  będących  ofiarami  handlu  ludźmi, 
zidentyfikowanych  na  terytorium  Polski.  Omówienie  założeń  Krajowego  Planu 
Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2009-2010.

Dnia  5  marca  2004  roku  na  mocy  Zarządzenia  nr  23  Prezesa  Rady  Ministrów 
powołano Zespół do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi. Jego 
zadaniem jest  opracowywanie i  wykonywanie Krajowego Programu Zwalczania  i 
Zapobiegania Handlowi Ludźmi, który stanowi zbiór wytycznych i zadań, mających 
na  celu  stworzenie  warunków  koniecznych  dla  skutecznego  przeciwdziałania  i 
zwalczania  handlu  ludźmi.  W  jego  ramach  podmioty  administracji  rządowej  i 
organizacje pozarządowe wypełniają zadania służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu 
handlu  ludźmi  w  Polsce.  Koordynatorem  działań  jest  Ministerstwo  Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.8

W dniu 5 maja 2009 r. Rada Ministrów przyjęła „Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi 
na  lata  2009-2010”.  Jest  to  kontynuacja  krajowych  programów  zwalczania  i 
zapobiegania handlowi ludźmi, realizowanych od 2003 r.

Zgodnie  z  danymi  Prokuratury  Krajowej,  opracowywanymi  w  Biurze  ds.  Przestępczości 
Zorganizowanej  wynika,  iż  w  latach  1995-2008  w  Polsce  zidentyfikowano  643 
ofiary cudzoziemskie:

7 Informacja pochodzi z pisma sporządzonego na zapytanie CPPHN odnośnie przypadków ofiar handlu ludźmi 
wśród cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy w Polsce, z dnia 20 sierpnia 2009 r..
8 www.mswia.gov.pl, pobrano w dniu 14 września 2

009 r.
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Liczba ofiar – cudzoziemców w latach 1995-2008.9

Białoruś – 255, Mołdawia – 17 Litwa - 6
Ukraina – 263, Rosja – 14 Sri Lanka - 4
Bułgaria – 40, Łotwa – 8 Mongolia - 3
Rumunia – 22, Wietnam – 7 Kostaryka - 2
Kenia – 1 Senegal – 1

9 Dane pochodzą z Prokuratury Krajowej opracowywanych w Biurze ds. Przestępczości Zorganizowanej, 
udostępnione CPPHN przez MSWiA w dniu 18 sierpnia 2009 r., w celach sporządzenia raportu.
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Dane statystyczne Prokuratury Krajowej
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Dane statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości

W latach 2005 – 2008 Fundacja La Strada udzieliła wsparcia 238 cudzoziemcom, będącym 
ofiarami handlu ludźmi:

2005 r. – 224 osoby ogółem (w tym 77 cudzoziemców)
2006 r. – 230 osób (w tym 32 cudzoziemców)
2007 r. – 276 osób (w tym 76 cudzoziemców)
2008 r. – 306 osób (w tym 53 cudzoziemców)

Obecnie trwają prace aktualizacyjne dokumentu:  „Algorytm postępowania funkcjonariuszy 
organów  ścigania  w  przypadku  ujawnienia  przestępstwa  handlu  ludźmi.  Równocześnie 
powstaje analogiczny Algorytm dla przypadków identyfikacji dzieci-ofiar handlu ludźmi. 
Założenia Krajowego Programu walki z handlem ludźmi – omówienie dopiszę.

Program  wsparcia  i  ochrony  ofiary/świadka  handlu  ludźmi  jest  zadaniem  publicznym 
realizowanym na zlecenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  przez wyłanianą 
każdorazowo w drodze otwartego konkursu organizację pozarządową. W latach 2006 – 2009 
zadanie to realizowała Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada.

Objętymi programem mogą zostać cudzoziemcy, wobec których zaistnieje przypuszczenie, że 
są ofiarami przestępstwa handlu ludźmi. 

„Program może być uruchomiony wyłącznie  przez przedstawiciela  organu ścigania,  który 
zgodnie  z  Algorytmem  postępowania  funkcjonariuszy  organów  ścigania  w 
przypadku  ujawnienia  przestępstwa  handlu  ludźmi,  jeśli  uzna,  że  dany 
cudzoziemiec może być pokrzywdzonym przestępstwem handlu ludźmi,  wypełnia 
formularz zgłoszenia do Programu i przesyła go do koordynatora odpowiedzialnego 
za  realizację  Programu w  MSWiA  oraz  do  wiadomości  do  właściwych 
koordynatorów  w  Policji,  Straży  Granicznej  i  w  prokuraturze.  Koordynator  w 
MSWiA potwierdza lub odrzuca dane zgłoszenie.

Przez  cały  okres  trwania  Programu  cudzoziemiec  znajduje  się  pod  opieką  organizacji 
pozarządowej  realizującej  Program (obecnie  jest  to  Fundacja  La Strada),  która w 
zależności od potrzeb zapewnia mu pomoc materialną,  medyczna,  psychologiczną 
i/lub  prawną.  Program  wygasa  z  chwilą  zakończenia  czynności  procesowych  z 
udziałem cudzoziemca i gdy możliwe jest zapewnienie mu bezpiecznego powrotu do 
kraju pochodzenia. Ofiara ma zapewnioną organizację bezpiecznego powrotu także 
wówczas, gdy dobrowolnie rezygnuje z dalszego udziału w Programie.”10

W ramach programu cudzoziemcom będącym ofiarami handlu ludźmi oferuje się pomoc w 
postaci  m.in.:  zakwaterowania  w  bezpiecznym  miejscu,  opiekę  pracownika  socjalnego, 
wyżywienia,  pomocy  psychologicznej,  pomocy  prawnej,  zorganizowania  bezpiecznego 
powrotu do kraju pochodzenia.

10 www.mswia.gov.pl, „System wsparcia i pomocy ofiarom handlu ludźmi”, pobrano w dniu 15 września 2009 r.
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Różnice  w  danych  statystycznych  pochodzących  z  różnych  organizacji  i  instytucji 
zajmujących się handlem ludźmi

Na wstępie należy podkreślić, iż dane statystyczne dotyczące handlu ludźmi w Polsce są tak 
bardzo zróżnicowane, że trzeba wziąć pod uwagę pewien margines błędu, polegający na ich 
możliwym  zawyżaniu  bądź  zaniżaniu.  Statystyki  organów  ścigania  (Policji,  Straży 
Granicznej)  i  wymiaru  sprawiedliwości  (Prokuratury  Krajowej)  odbiegają  od  tych 
przedstawianych przez organizacje pozarządowe m.in. przez Fundację Przeciwko Handlowi 
Ludźmi i Niewolnictwu La Strada, która porównuje je do góry lodowej.

Niewątpliwie statystyki oficjalne nie oddają rzeczywistej skali zjawiska, z drugiej strony te, 
które  pochodzą  z  nieoficjalnych  źródeł  mają  charakter  szacunkowy,  co  w  konsekwencji 
prowadzi do ogromnej dysproporcji między nimi. Taki stan rzeczy jest spowodowany przede 
wszystkim  specyfiką  omawianego  procederu.  Bardzo  często  zdarza  się,  że  ofiara  handlu 
ludźmi nie ujawnia zaistniałego przestępstwa. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze 
osoba,  która  doświadczyła  traumatycznych  przeżyć  obawia  się  zemsty  ze  strony swojego 
oprawcy.  Jej  milczenie  uniemożliwia  z  kolei  ukaranie  przestępcy,  co  mogłoby  w dalszej 
perspektywie wpłynąć na zmniejszenie się liczby ofiar handlu ludźmi. Ofiary są zastraszane, 
poniżane, często stosuje się wobec nich przemoc psychiczną i fizyczną, są wykorzystywane 
seksualnie. Ponadto większość ofiar przebywa na terytorium danego państwa nielegalnie, co 
jest kolejną przyczyną nieujawniania zaistniałego procederu w związku z uzasadnioną obawa 
poniesienia  konsekwencji  z  tego tytułu.  Czasami potencjalna ofiara  handlu ludźmi zostaje 
zakwalifikowana  w  niewłaściwy  sposób  (np.  ofiara  handlu  ludźmi  uznana  zostaje  za 
nielegalnego migranta) lub dochodzi do błędnego określenia kwalifikacji prawnej czynu.

Parlament  Europejski poinformował,  że  rocznie  ofiarami  handlu  ludźmi  w  Europie 
Zachodniej pada od 200 tysięcy osób do nawet pół miliona. Szacunkowa liczba ofiar handlu 
ludźmi związanych z Polską jako krajem pochodzenia, przeznaczenia i tranzytu wynosi ponad 
15.000 osób rocznie11, podczas gdy dane Prokuratury Krajowej wskazują na 3170 ofiar, ale w 
okresie  1995-2008. Należy  podkreślić,  że  liczba  aktów  oskarżenia  nie  stanowi  wprost  o 
liczbie oskarżonych, gdyż zwykle przestępstwo to jest popełniane w ramach przestępczości 
zorganizowanej.  Nie  ma  też  żadnej  zależności  między  liczbą  osób  oskarżonych  a  liczbą 
pokrzywdzonych12.   Analizując  dane  statystyczne  dotyczące  przestępstwa  handlu  ludźmi 
należy zaznaczyć, iż wzrosła liczba pokrzywdzonych, ale również wykrywalność przestępstw. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż dane przedstawiane przez organizacje pozarządowe są o 
wiele  wyższe niż  te  podawane przez  organy władzy państwowej.  Wiąże  się  to z  tym, że 

11 M.  Lehti,  Trafficking  in  women  and  children  in  Europe,  Heuni  Paper  No.  18,  The 
European Institute for Crime Prevention and Control  affiliated with the United Nations, 
Helsinki 2003, http://www.heuni.fi/uploads/to30c6cjxyah1l.pdf; data dostępu 13.01.2010. 
12 M. Wiśniewski, Handel ludźmi w Polsce. Materiały do raportu, Warszawa 2007, s. 103.
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organizacje  docierają  do  ofiar  znacznie  częściej  i  skuteczniej.  Ofiary  handlu  ludźmi  ze 
względu na przeżyte doświadczenia nie mają z reguły zaufania do organów ścigania, stąd też 
zgłaszają  się  do  nich  po  pomoc  o  wiele  rzadziej.  Organizacje  zaangażowane  w walkę  z 
handlem ludźmi informują o liczbie ofiar głównie na podstawie bezpośrednich kontaktów z 
osobami, które padły w ręce handlarzy, państwo natomiast opiera swoje statystyki na danych 
w  postaci  liczby  osób  zatrzymanych  lub  oskarżonych  o  popełnienie  omawianego 
przestępstwa. Przyczyny tych rozbieżności można upatrywać w braku wymiany informacji 
pomiędzy różnymi podmiotami zajmującymi  się handlem ludźmi,  co mogłoby wpłynąć w 
znacznej mierze na poprawę efektywności ich działalności w tym zakresie.

Możliwość otrzymania pomocy psychologicznej i lekarskiej w ośrodku dla 
cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

Bezpośrednim realizatorem systemu opieki nad cudzoziemcami objętymi procedurą statusową 
w Polsce jest Biuro Organizacji Ośrodków dla Cudzoziemców Ubiegających się o Nadanie 
Statusu  Uchodźcy  lub  Azylu  Urzędu  do  Spraw  Cudzoziemców13.  Biuro  realizuje  swoje 
zadania na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1176 ze zm., w tym 
Dz. U. z 2008 r., Nr 70, poz. 416 ). 

Cudzoziemcy  ubiegający  się  o  nadanie  statusu  uchodźcy  są  umieszczani  w  ośrodku  dla 
uchodźców,  w którym mają  zapewnioną  pomoc  socjalną  oraz  bezpłatną  opiekę  lekarską. 
Wszystkie osoby zgłaszające się po raz pierwszy z wnioskiem o objęcie ich pomocą socjalną 
przechodzą  przez  tzw.  „filtr  epidemiologiczny”14.  Prowadzone  w  ramach  filtra  procedury 
medyczne  obejmują:  program  wczesnego  wykrywania,  diagnostyki  i  leczenia  gruźlicy; 
program wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych, wenerycznych i 
pasożytniczych  oraz  program  opieki  psychologicznej.  Podmiot  koordynujący  opiekę 
medyczną  dla  cudzoziemców  utworzył  również  w  ośrodkach  dla  cudzoziemców  bazę 
informatyczną, służącą gromadzeniu i przekazywaniu informacji medycznych.

Artykuł 73 ust. 1 stanowi, że „opieka medyczna obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej w 
zakresie,  w  jakim  osobom  objętym  obowiązkowym  lub  dobrowolnym  ubezpieczeniem 
zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, 
poz. 2135, z późn. zm.), z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego. 

W ośrodku,  cudzoziemców przyjmuje  lekarz  pierwszego kontaktu,  który  kieruje  ich,  gdy 
zaistnieje  taka  konieczność,  do  odpowiednich  specjalistów. Pomoc  socjalna  oraz  opieka 
medyczna  jest  zapewniona  przez  cały  okres  trwania  postępowania  o  nadanie  statusu 
uchodźcy,  a  także  przez  okres  dwóch miesięcy  od  dnia  doręczenia  decyzji  ostatecznej  w 

13 www.udsc.gov.pl
14 Ibidem.
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sprawie.  W  przypadku  umorzenia  postępowania,  okres  ten  wynosi  14  dni  od  momentu 
doręczenia decyzji ostatecznej o umorzeniu postępowania.

Urząd  ds.  Cudzoziemców  zlecił  świadczenie  usług  zdrowotnych  Centralnemu  Szpitalowi 
Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Niestety ze 
względu na barierę językową, cudzoziemcy mają utrudnioną możliwość skorzystania z opieki 
lekarskiej oferowanej przez szpital, jak i inne placówki ochrony zdrowia. W Polsce większość 
osób starających  się  o  status,  posługuje  się  językiem rosyjskim,  co utrudnia  komunikację 
cudzoziemca z lekarzem, gdyż w szpitalu nie ma zatrudnionych tłumaczy. Prowadzi to do 
obustronnej  frustracji,  zarówno  lekarza  z  powodu  niemożności  udzielenia  pomocy,  jak  i 
pacjenta, który czuję się lekceważony i pozostawiony samemu sobie. Trzeba podkreślić, że 
cudzoziemcy ubiegający się o status uchodźcy znajdują się w o wiele lepszej sytuacji,  niż 
pozostałe grupy cudzoziemców w Polsce (chodzi tu o uchodźców, cudzoziemców z pobytem 
tolerowanym oraz tych, którzy posiadają inny status), bowiem są ubezpieczeni i mają dostęp 
do  bezpłatnej  pomocy  medycznej  w  ośrodkach,  a  także  w  wyznaczonych  placówkach  i 
szpitalach.

Dodatkowo  w  ośrodkach  rozwinięty  jest  system  opieki  psychologicznej,  z  której  mogą 
skorzystać przebywający tam cudzoziemcy. Pomoc psychologiczna wydaje się być niezwykle 
istotna,  biorąc  pod  uwagę  fakt,  że  cudzoziemcy  niejednokrotnie  doznają  traumatycznych 
doświadczeń  w  krajach  swojego  pochodzenia,  np.  związanych  z  wojną,  przemocą  czy 
różnego rodzaju prześladowaniem Niestety trzeba zaznaczyć, że liczba wyspecjalizowanych 
psychologów zatrudnionych w ośrodku nie jest wystarczająca. 

Działania Policji w kwestii zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi

Z informacji  uzyskanych od Centralnego Zespołu do walki  z  Handlem Ludźmi Wydziału 
Kryminalnego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, w 2008 r. zidentyfikowano 22 
ofiary,  które  objęto  następnie  Programem  wsparcia  ofiar  handlu  ludźmi  (8  zgłoszeń 
pochodziło ze SG, 13 z Policji, 1 z Prokuratury). W 2009 r. do chwili obecnej programem 
były objęte 23 ofiary, liczba ta obejmuje również osoby korzystające ze świadczeń w tym i w 
2008 r.

Współpraca  Policji  z  SG  została  uregulowana  poprzez  zawarcie  porozumienia  pomiędzy 
Komendantem  Głównym  Policji  i  Komendantem  Głównym  Straży  Granicznej  z  dnia  17 
czerwca 2004 r. wraz z załącznikami regulującymi katalog zdarzeń oraz tryb powiadamiania o 
nich.  Biorąc  pod  uwagę  złożoność  przestępstwa  handlu  ludźmi  współpraca,  wymiana 
doświadczeń między Policja i Strażą Graniczną jest warunkiem koniecznym dla zapobiegania 
i wykrywania przypadków handlu ludźmi na terytorium Polski.

Ofiary handlu ludźmi wg statystyk Policji prowadzonych w latach 2004 – czerwca 2009
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Pokrzywdzeni

Ogółem W tym cudzoziemcy W tym małoletni

2004 35 3 3

2005 17 12 -

2006 16 - -

2007 859 - -

2008 62 14 -

I – VI 
2009

19 8 6

Uprawnienia Straży Granicznej w ściganiu handlu ludźmi

W ustawie z dnia 12.10.1990 r. o Straży Granicznej zwalczanie handlu ludźmi nie zostało 
wyszczególnione,  jako  jedno  z  zadań  SG.  Nie  znaczy  to  jednak,  że  SG nie  ma  żadnych 
uprawnień do działań w tym zakresie. Do przeciwdziałania, wykrywania i zwalczania handlu 
ludźmi SG wykorzystuje swoje uprawnienia ogólne. Zgodnie z art. 1 ust. 2 art. w/w ustawy 
ma  obowiązek  rozpoznawania,  zapobiegania  i  wykrywania  przestępstw  i  wykroczeń  oraz 
ścigania  ich  sprawców.   Dotyczy  to  m.  in.  przestępstw  i  wykroczeń  z  ustawy  o 
cudzoziemcach,  o  ewidencji  ludności  i  dowodach osobistych  oraz  dotyczących  zgodności 
przekraczania  granicy  państwowej  z  przepisami  i  wiarygodności  dokumentów 
uprawniających  do  przekraczania  granicy  państwowej.15 W  tej  grupie  znajdują  się 
przestępstwa  bezpośrednio  związane  z  handlem  ludźmi.  Jednak  brak  jasnego  przepisu  w 
ustawie powoduje spory kompetencyjne pomiędzy SG, a innymi organami.16

W celu wykrywania przestępstwa handlu ludźmi oraz jego sprawców SG stosuje wynikające z 
w/w  ustawy  uprawnienia  do  przeprowadzania  kontroli  operacyjnej  oraz  niejawnego 
nadzorowania  wytwarzania,  przemieszczania,  przechowywania  i  obrotu  przedmiotami 
przestępstwa, a także przesyłki niejawnie nadzorowanej oraz zakupu kontrolowanego.17 Do 
typowych,  w obszarze zwalczania  handlu ludźmi,  działań SG zaliczyć  należy następujące 
rodzaje czynności: 

− rozpoznawcze np.  prowadzenie  kontroli  legalności  pobytu  na  terytorium  RP, 
pełnienie służby patrolowej w strefie nadgranicznej

15 Ustawa z dnia 12.10.1990 r. o Straży Granicznej Dz.U. 1990 Nr 78 poz. 462 z późn. zm.
16 Krajowy plan działań przeciwko handlowi ludźmi na lata 2009-2010
17 Handel ludźmi w Polsce, materiały do raportu MSWiA 2007
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− prewencyjne np.  wymiana  informacji  z  Interpolem,  Europolem,  Policją  czy 
formacjami granicznymi poszczególnych państw itp.18

Mimo braku szczegółowej ustawowej regulacji dotyczącej zwalczania handlu ludźmi, istnieje 
inna podstawa prawna określająca cele i kierunki działań organów administracji rządowej, w 
tym Straży Granicznej, jest nią Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 
2009-2010.  Stanowi  on  kontynuację  krajowych  programów  zwalczania  i  zapobiegania 
handlowi ludźmi, realizowanych począwszy od września 2003 roku.

Straż Graniczna, jako członek Grupy Roboczej Zespołu do Spraw Zwalczania i Zapobiegania 
Handlowi Ludźmi w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji bierze aktywny 
udział w pracach grupy ekspertów ds. opracowania Algorytmu postępowania funkcjonariuszy 
organów ścigania w przypadku ujawnienia przestępstwa handlu ludźmi. 

Ponadto w celu skutecznego zwalczania przestępstwa handlu ludźmi, w strukturach Straży 
Granicznej, tj. w każdym z Oddziałów SG i Centralnym Ośrodku Szkolenia SG w Koszalinie, 
powołano  nieetatowych  koordynatorów  i  zastępców  koordynatorów  ds.  zwalczania 
przestępstwa  handlu  ludźmi  (13  koordynatorów  i  15  zastępców).  Koordynatorzy  są 
funkcjonariuszami z pionu operacyjno – śledczego. Do ich zadań należą m. in.:
– koordynacja  działań  pomiędzy  jednostkami  i  komórkami  organizacyjnymi  Straży 
Granicznej,
– koordynacja działań pomiędzy Strażą Graniczną a Policją,
– koordynacja  działań  w ramach Krajowego Programu wsparcia  i  ochrony ofiary/świadka 
handlu ludźmi, w tym też współpracy z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania 
związane z ochroną ofiar. 
 W celu usprawnienia systemu koordynacji,  Decyzją nr 139 Komendanta Głównego Straży 
Granicznej z dnia 18.06.2008 r. powołany został w Komendzie Głównej Straży Granicznej, 
Zespół  do spraw stałego monitoringu  i  koordynacji  działań  Straży Granicznej  w zakresie 
zapobiegania i zwalczania przestępstwa handlu ludźmi. Do zadań Zespołu należą:

– koordynacja  realizacji  przez  Straż  Graniczną  przedsięwzięć  wynikających  z  Krajowego 
Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi,
– bieżący monitoring i analiza przypadków handlu ludźmi ujawnionych przez SG,
–  udział  w  pracach  Grupy  Roboczej  utworzonej  w  ramach  Zespołu  powołanego 
zarządzeniem nr  23  Prezesa  Rady Ministrów z  dnia  05.03.2004 r.  w sprawie  utworzenia 
zespołu do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi w MSWiA,
– inicjowanie  i  koordynacja  działań  SG w zakresie  zwalczania  handlu ludźmi  innych,  niż 
wynikające  z  Krajowego  Planu  Działań  Przeciwko  Handlowi  Ludźmi  z  uwzględnieniem 
przedsięwzięć szkoleniowych,

18
 Handel ludźmi – prawo i praktyka, zapobieganie i ściganie, Julia Przeniczna, Edukacja 

Prawnicza maj 2009
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– współpraca  z  MSWiA,  Policją  i  innymi  organami  administracji  państwowej  oraz 
organizacjami pozarządowymi. 19

Kompetencje  SG  związane  ze  zwalczaniem  przestępstwa  handlu  ludźmi  zostaną  w 
najbliższym  czasie  uregulowane  ustawowo.  Krajowy  plan  działania  przeciwko  handlowi 
ludźmi na lata 2009-2010 zakłada nowelizację przepisu art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy o straży 
Granicznej  po  przez  objęcie  właściwością  SG  zwalczania  przestępstwa  handlu  ludźmi. 
Nowelizacja ustawy konieczna jest również ze względu na nową strategię działania SG w 
zmienionych warunkach po przystąpieniu Polski do Schengen.20

Przygotowanie funkcjonariuszy SG do reagowania na przypadki handlu ludźmi

Jak  zostało  to  omówione  w  punkcie  wcześniejszym  handel  ludźmi  nie  jest  jasno 
wyodrębnionym zadaniem Straży Granicznej, jednak z roku na rok zwiększa się ilość spraw 
związanych z handlem ludźmi, w które bezpośrednio zaangażowani są funkcjonariusze SG. 
Funkcjonariusze  Straży  Granicznej,  jako  pierwsi  stykają  się  z  cudzoziemcami 
przekraczającymi granicę państwa, mogą być zatem tymi, którzy jako pierwsi zetkną się z 
ofiarami handlu ludźmi. W związku z powyższym są oni systematycznie przygotowywani do 
reagowania na przypadki związane z handlem ludźmi. 

Obecnie  głównymi  wytycznymi  w  postępowaniach  związanych  z  handlem  ludźmi  jest 
wspomniany  już  wcześniej  Algorytm  postępowania  funkcjonariuszy  organów  ścigania  w 
przypadku  ujawnienia  przestępstwa  handlu  ludźmi.  Został  on  wydany  celu 
usystematyzowania  działań  organów  ścigania  podejmowanych  w  przypadku  ujawniania 
przestępstwa handlu ludźmi i przestępstw z nim związanych. Uwzględnia on specyfikę tego 
rodzaju  działań  przestępczych  oraz  zwraca  uwagę  funkcjonariuszy  na  konieczność 
respektowania międzynarodowych standardów postępowania wobec pokrzywdzonych.21

W celu przygotowania funkcjonariuszy SG do reagowania na przypadki handlu ludźmi straż 
Graniczna organizuje  różnego  rodzaju  szkolenia  i  warsztaty  dla  funkcjonariuszy,  Policji, 
prokuratorów, w zakresie m. in. przygotowania teoretycznego z tematyki zwalczania handlu 
ludźmi,  aspektów  praktycznego  postępowania  z  ofiarami  handlu  ludźmi  oraz  zasad 
współpracy między instytucjami zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi. 

19 Zwalczanie handlu ludźmi i zapobieganie temu zjawisku, Handel ludźmi, Straż 
Graniczna mł. chor. SG Karolina Kabacińska ZOŚ KGS,  12.01.2010
20 Krajowy plan działań przeciwko handlowi ludźmi na lata 2009-2010
21 Algorytm postępowania funkcjonariuszy organów ścigania w przypadku ujawnienia przestępstwa handlu 
ludźmi
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Przygotowanie  funkcjonariuszy  SG  i  działania  podejmowane  w  celu  zwalczania  handlu 
ludźmi  są  monitorowane  przez  przedstawicieli  organizacji  międzynarodowych  takich  jak 
Specjalny Sprawozdawca Rady Praw Człowieka ONZ ds. handlu ludźmi.22

W  ramach  przygotowania  funkcjonariuszy  do  lepszego  działania  Straż  Graniczna  bierze 
aktywny udział  w pracach,  których celem jest  stworzenie  systemu reagowania w zakresie 
zjawiska  handlu  dziećmi,  a  przede  wszystkim  opracowanie  algorytmu  postępowania 
funkcjonariuszy organów ścigania w przypadku ujawnienia małoletniej ofiary handlu ludźmi.

Efektem wyżej  wymienionych  działań jest  pogłębianie  przygotowania  funkcjonariuszy  do 
zwalczania  handlu ludźmi  oraz  pogłębianie  ich wiedzy o samym zjawisku i  umiejętności 
identyfikacji osób, co skutkuje zwiększającą się liczba identyfikowanych i ujawnianych przez 
funkcjonariuszy Straży Granicznej ofiar handlu ludźmi. 23

Wybrane sprawy z zakresu handlu ludźmi prowadzone przez Centrum Pomocy Prawnej 
im. Haliny Nieć24.

Obywatelka  Ugandy. Cudzoziemka  podała,  iż  do  Polski  przyjechała  na  podstawie 
fałszywego dokumentu podróży, z mężczyzną, który obiecał jej załatwienie pracy. Kobieta 
poznała mężczyznę przez swojego wujka, w Ugandzie. Istnieje podejrzenie, iż wujek sprzedał 
cudzoziemkę, ponieważ bardzo nalegał na jej wyjazd. Kobieta nie potrafiła powiedzieć,  w 
jaki sposób znalazła się a Polsce. Wie, iż mężczyzna podawał jej narkotyki oraz wielokrotnie 
ją  gwałcił.  Podczas  podróży  dowiedziała  się,  iż  będzie  pracowała,  jako  prostytutka.  Na 
terytorium Polski, korzystając z chwili nieuwagi mężczyzny, zdołała uciec. 

Cudzoziemka  zeznawała  przed  funkcjonariuszami  Straży  Granicznej.  Została  objęta 
Programem  Wsparcia/Ochrony  Ofiar/Świadka  handlu  ludźmi,  prowadzonym  przez 
organizację La Strada, natomiast nie zostało wszczęte postępowania karne z jej udziałem.
Legalizacja pobytu jest możliwa jedynie przez złożenie wniosku o status uchodźcy.

Opierając się na raporcie odnośnie zjawiska handlu ludźmi w Ugandzie, sporządzonego w 
2007 r.25, zjawisko handlu ludźmi jest spowodowane biedą dotykającą mieszkańców: 60 % 
ludności na północy Ugandy oraz 17 % ludności w Centralnej i zachodniej Ugandzie żyje 
poniżej  minimalnego  standardu  życia.  Większość  kobiet  decyduje  się  na  uprawianie 
prostytucji  ze  względów  na  złą  sytuację  ekonomiczną.  Dotyczy  to  głównie  Ugandyjek 
pochodzących z terenów wiejskich, które wyjeżdżają do większych miast bez wykształcenie i 
22 Strona internetowa SG, Wizyta Specjalnego Sprawozdawcy ds. handlu 
ludźmi,27.05.2009
23 Zwalczanie handlu ludźmi i zapobieganie temu zjawisku, Handel ludźmi, Straż Graniczna mł. chor. SG 
Karolina Kabacińska ZOŚ KGS,  12.01.2010
24 Nie wszyscy klienci korzystający z pomocy prawnej CPPHN w ramach program skierowanego do ofiar handle 
ludźmi wyraziły zgodę na upublicznienie informacji na temat ich sprawy. 
25 Margaret C. Oguli Oumo – „Human trafficking. Domestic and regional response: the Uganda experience.”, 
2007 r.
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wyuczonego zawodu. Na miejscu okazuje się, iż jedyną pracą, jaką mogą wykonywać by się 
utrzymać, jest prostytuowanie się na ulicy.  

Zdarza się również, iż dziewczęta stają się ofiarami handlarzy za pośrednictwem osób, które 
sprawują nad nimi opiekę bądź wykorzystują ich zależność. Są to m.in. pracownicy ośrodków 
dla  sierot,  rodzice  dzieci  z  poligamicznych  małżeństw,  rodzice,  którzy  nie  chcą  dalej 
opiekować się swoimi dziećmi.

Przytaczany  raport  wskazuje  na  szerokie  zjawisko  brania  udziału  krewnych  ofiar  w 
transakcjach z handlarzami ludźmi. Przyczyny takich zachowań należy poszukiwać w:
- kulturze wychowania dzieci poza rodziną,
- chęci zapewnienia dzieciom edukacji, 
- ignorancją rodziców odnośnie losu własnych dzieci.

Handlarze ludźmi obiecują dzieciom i ich rodzinom, iż w zamian za prace, podjęcie nauki w 
szkole lub zawodu, otrzymają jedzenie, odzież oraz zakwaterowanie.

Obywatelka  Mongolii  -  praca  przymusowa. Cudzoziemka  przyjechała  wraz  z  trzema 
innymi obywatelkami Mongolii w celu podjęcia pracy na terytorium Polski. Kobiety znalazły 
prace  przez  pośredników,  również  obywateli  Mongolii.  Cudzoziemkom  obiecano 
wysokopłatna pracę w usługach krawieckich wraz z zakwaterowaniem. Warunkiem podjęcia 
pracy  było  opłacenie  pośredników,  każda  z  kobiet  zapłaciła  2500  USD.  Każda  z  nich 
zaciągnęła kredyt w baku w Mongolii.

W Polsce  okazało  się,  iż  umowy,  które  cudzoziemki  podpisywały  były  przewidziane  na 
znacznie niższą sumę pieniężną niż wcześniej ustalono. Tłumaczono im, iż w rzeczywistości 
będą otrzymywały większe pieniądze, a podana suma ma pomóc pracodawcy płacić niższy 
podatek w Polsce. Cudzoziemki podpisały przedstawione im umowy. 

Kobiety w czasie pobytu w Polsce mieszkały w bardzo złych warunkach, spały na materacach 
w jednym pokoju. Pracowały ok. 17 h dziennie (od 6 do 23). Pracodawca, Polak, zatrzymał 
paszporty cudzoziemek. Dodatkowo zalegał z wypłatą wynagrodzenia. Wypłacał po kilkaset 
złotych miesięcznie.

Cudzoziemki zgłosiły się na policję po trzech miesiącach. Pracodawcy postawiono zarzut z 
art. 276 k.k. (m.in. przestępstwo ukrycia dokumentów) oraz 218 § 1 k.k. (naruszanie praw 
pracowniczych). Dodatkowo pośrednikom postawiono zarzut oszustwa (286 § 1 k.k.). Polskie 
organy  ścigania  nie  sklasyfikowały  omawianych  nadużyć  jako  handlu  ludźmi  do  pracy 
przymusowej.

Zgodnie  z raportem Biura ONZ ds.  Narkotyków i  Przestępczości  (UNODC),  w Mongolii 
dopiero  w  lutym  2008  r.  wprowadzono  prawo  uznające  handel  ludźmi  za 
przestępstwo.

Zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Pracy z praca przymusową mamy do 
czynienie,  gdy pracodawca celowo i  świadomie wobec pracownika podejmuje następujące 
działania:
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1. Wymaganie  przez  pracodawców  pracy  przymusowej  pod  groźbą  zastosowania 
przemocy fizycznej bądź seksualnej.

2. Służebność  za  długi  –  sytuacja  taka  ma  miejsce,  gdy  pracownik  staje  się 
zabezpieczeniem długu lub pożyczki.

3. Ograniczanie możliwości przemieszczania się, gdy pracownicy zostają zamknięci 
w miejscu pracy i mogą poruszać się po bardzo ograniczonym obszarze.

4. Opóźnienia wypłaty pensji lub całkowita odmowa wypłaty wynagrodzenia.

5. Zatrzymanie paszportów lub innych dokumentów tożsamości.

6. Groźba doniesienia władzom na dana osobę. 

MOP dodaje,  że wobec osoby stosowane są co najmniej  dwie z powyżej opisanych form 
wyzysku.  W  przypadku  obywatelek  Mongolii,  wiadomo,  iż  odebrano  im  paszporty,  jak 
również  opóźniano  wypłacanie  wynagrodzenia.  Pracownicom  ograniczono  możliwość 
poruszania się poprzez siedemnastogodzinny dzień pracy. 

Kolejna  kwestia  jest  zadłużenie  cudzoziemek  w  bankach  w  Mongolii.  Kobiety  musiały 
zaciągnąć pożyczkę, aby opłacić pośredników oraz podróż do Polski. Mimo, iż nie zadłużyły 
się bezpośrednio u pracodawcy, to nie mogły zrezygnować z pracy, ponieważ tylko pracując 
mogły spłacić kredyt zaciągnięty w Mongolii.

Prawnik  CPPHN  odbył  w  dniu  16  kwietnia  2009  r.  konsultacje  prawną  z  jedną  z 
poszkodowanych kobiet, w obecności tłumacza. Sporządzono następujące pisma procesowe:

- wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
- oświadczenie w trybie art. 54 § 1 k.p.k. o dopuszczenie do postępowania karnego,
- pozew o odszkodowanie (powództwo adhezyjne).

W dniu 29 maja  2009 r.  cudzoziemka  otrzymała  postanowienie  prokuratora  o  umorzeniu 
postępowania z art. 286 § 1 k.k.. CPPN sporządził zażalenie na w/w postanowienie.
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• Wprowadzenie  uregulowań  prawnych  gwarantujących  ofiarom  handlu  ludźmi 
przestrzeganie ich praw

• Stworzenie mechanizmu monitorującego przestrzeganie praw ofiar handlu ludźmi

• Ochrona prawna i socjalna pracowników cudzoziemskich ofiar przestępstw

• Doprecyzowanie roli i uprawnień czynnika społecznego (przedstawiciela społecznego) 
w postępowaniu przygotowawczym i sądowym

• Wprowadzenie  nadzoru  sądowego  nad  ochroną  świadków.  Wprowadzenie 
obligatoryjnych  szkoleń  psychologicznych  dla  funkcjonariuszy  zajmujących  się 
ochroną świadków
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