
 

 

 

   HANDEL LUDŹMI 

 Handel ludźmi jest problemem skomplikowanym, mającym wiele 

aspektów i form. Pojmujemy go jako formę łamania praw człowieka, formę 

przemocy wobec kobiet, czyli przestępstw zagrożonych wysoką karą. Handel 

ludźmi stał się problemem ogólnoświatowym występującym na każdej 

szerokości i długości geograficznej, jest realnym zagrożeniem współczesnego 

świata i wiąże się bezpośrednio z takimi problemami społecznymi jak 

bezrobocie, czy ubóstwo.  Handel ludźmi jest obecnie trzecim pod względem 

wielkości, po handlu bronią i narkotykami, przestępczą dochodową 

działalnością na świecie,  a pierwszą gdy chodzi o dynamikę rozwoju. 

 W naszym kraju zagrożenie stanowi handel ludźmi odbywający się pod 

pretekstem ofert dobrze płatnej pracy za granicą. 

 

 Należy poddać analizie pewne kwestie, które dotyczą mieszkańców 

konkretnego regionu np. w tym regionie gdzie się uczymy, mieszkamy, 

pracujemy; 

1. czy na tym terenie mamy do czynienia z emigracją zarobkową? 

• czy istnieje? (możliwe, że z tego regionu ludzie nie wyjeżdżają)  

• jaka jest skala zjawiska? (wyjazdy masowe, czy sporadyczne) 



 

2. jakiej populacji dotyczy? 

• czy wyjeżdżają raczej kobiety, czy mężczyźni,? 

• jeżeli kobiety to w jakim wieku? -(wiek często wskazuje cel wyjazdów) 

• czy wyjeżdżają określone grupy zawodowe, czy raczej osoby 

niewykształcone? 

• czy emigracja ma charakter falowy? |(np. wyjazdy do pracy sezonowej, w 

określonej porze roku) 

3. jaka jest przyczyna zjawiska? 

• wysoka stopa bezrobocia 

• chęć podniesienia jakości życia 

• chęć przeżycia przygody 

• chęć opuszczenia kraju i szukania szczęścia za granicą 

• podążanie za krewnymi czy znajomymi, którym się poszczęściło 

• ucieczka (dotyczy to np. osób będących ofiarami przemocy domowej) 

4. jak wyglądają ruchy migracyjne? 

• Czy osoby wyjeżdżające wracają? (regularnie jak pracownicy sezonowi) 

• czy osoby, które po powrocie nie pokazują się? (np. wychodzą z domu 

bardzo rzadko, a jeżeli już to unikają spotkań, znajomych, pokazywania 

się w miejscach publicznych) 

• czy powracający nadal szukaj ofert wyjazdowych?  

 

 Dlaczego ludzie w ogóle decydują się wyjechać za granicę i tam 

podjęć pracę? Co sprawia, że podejmują tak decyzję?  Można wyodrębnić 

dwie grupy przyczyn, nazywając je umownie pozytywnymi i negatywnymi: 

 

„Pozytywne”: 

➢ powody ekonomiczne – chęć podniesienia jakości życia 

➢ mit „Złotego Zachodu” - silna w Polsce tradycja migracyjna  



(przekonanie, że tylko za granicą można zarobić dużo i szybko) 

 

➢ nauka lub studia 

➢ miłość 

➢ potrzeby zmiany w życiu 

➢ chęć przeżycia przygody 

 

„Negatywne” 

➢ ucieczka (przed problemami, przemocą itp.) 

➢ brak odpowiedniej infrastruktury społecznej (rodzina dysfunkcyjna – brak 

wsparcia ) 

➢ autentyczny brak pracy – desperacja 

➢ brak informacji co do rzeczywistych warunków pracy za granicą 

➢ czynniki wiktymologiczne, czyli czynniki tworzące podatność na stanie 

się ofiarą przestępstwa (np. małe poczucie własnej wartości) 

➢ rozczarowanie sytuacja (także polityczną ) w Polsce 

 

 Oczywiście można zwrócić uwagę na zupełnie inne powody niż 

wymienione powyżej. Niestety na większość czynników nie mamy wpływu, 

można jednak zadbać o o to, aby osoby potencjalnie zainteresowane wyjazdem 

otrzymały możliwie pełną i uczciwą informację przedwyjazdową i jak najwięcej 

tzw. safety tips przydatnych w sytuacji problemów za granicą. Osoby 

zainteresowane pracą za granicą mają wyjechać bezpiecznie, znaleźć 

zatrudnienie i zarobić, unikając równocześnie problemów wiązanych z handlem 

ludźmi, wyzyskiem w pracy czy zmuszaniem do prostytucji.  

 

 Każdy, kto planuje wyjazd musi dobrze się przygotować, a temu 

służą; 

✓ zebranie informacji o kraju docelowym 

✓ upewnienie się, czy w kraju docelowym otwarto rynek pracy dla Polaków 

✓ poznanie zasad zatrudniania cudzoziemców, domaganie się umowy            

o pracę – najlepiej po polsku. Zanim umowa zostanie podpisana musi być 



dokładnie przeczytany cały tekst umowy i zrozumienie go w całości. 

Należy zastanowić się, czy odpowiadają warunki zawarte w umowie.     

Nie wolno niczego podpisywać bez zastanowienia! W przypadku 

wręczenia pieniędzy pośrednikowi, należy żądać pokwitowania. 

✓ znalezienie dobrego pośrednika lub osoby znającej rynek pracy w kraju 

docelowym. W gazetach i Internecie jest mnóstwo ofert pracy. Należy 

zastanowić się jakie są nasze oczekiwania co do przyszłej pracy.            

Nie można podejmować zbyt szybko decyzji. Jeżeli pracę oferuje 

pośrednik, należy się z nim spotkać. Nie można załatwiać wszystkiego 

przez telefon i Internet. 

✓ szukanie ofert legalnej pracy. W większość państw Unii Europejskiej 

otwarto rynki pracy – bez pozwolenia na pracę. W poszczególnych 

krajach UE przepisy regulujące zatrudnienie cudzoziemców różni się. 

Koniecznie należy sprawdzić jakie są zasady zatrudniania cudzoziemców 

i jakich formalności należy dopełnić, aby pracować legalnie.   

✓ zdarza się, że kobiety (a czasem mężczyźni) decydują się na pracę w 

seksbiznesie (striptiz, prostytucja, pozowanie do zdjęć itp.). W większości 

państw Europy Zachodniej prostytucja nie jest karalna, a w niektórych 

nawet legalna. Jeżeli wyjeżdżający decydują się na pracę w seksbiznesie, 

należy sprawdzić regulacje prawne obowiązujące w kraju, w którym chcą 

pracować. 

 

oczywiście zasad, które pomagają w odniesieniu sukcesu emigracyjnego jest 

znacznie więcej, zawarte są w opracowaniu „Kompas podróżny – poradnik dla 

wyjeżdżających za granicę w celu podjęcia pracy” wydany przez Krajowe 

Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi, Fundację 

przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „LA Strada” na zlecenie MSWiA. 

 

 

 „Kelnerka, 2000 euro/mc, Włochy, bezpośrednio,  

nie musisz znać języka 0 917 514 438” 

 

„Barman w Anglii, 1000 funtów/mc, 0 917514 438” 

 

 

Takie ogłoszenia to często nieuczciwe oferty!  

 

 



 

 Zanim  zostanie podjęta decyzja o wyjeździe  do pracy poza granice 

naszego kraju: 

1. należy dopełnić wszelkich koniecznych formalności 

2. ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów 

leczenia za granicą 

3. wykonać kserokopie dokumentów tożsamości i zostawić je bliskim, 

zaufanym  osobom oraz  aktualną fotografię. 

4. zostawić  też adres pobytu za granicą, numer telefonu, imię i nazwisko 

pracodawcy oraz nazwiska i adresy oso z którymi się podróżuje  (najlepiej 

nie wyruszać w pojedynkę). 

5. ustalić częstotliwość kontaktów telefonicznych z bliskimi i zaufanymi 

osobami  np. raz w tygodniu o określonej porze. Ustalić hasło, którym 

można się posłużyć w przypadku ewentualnych kłopotów i niemożności 

powiedzenia tego wprost przez telefon np.; pozdrowienia dla kogoś, kto 

nie istnieje itp. 

6. zorientować się, czy w kraju do którego planowany jest wyjazd działa 

organizacja pozarządowa (np. podobna do Fundacji „La Strada”), która 

może udzielić pomocy. 

7. należy zabrać z sobą: Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego 

(EKUZ); adres i numer telefonu najbliższego polskiego konsulatu w kraju 

do którego planowany jest wyjazd; słownik lub rozmówki; numer 

telefonu Polska direct z kraju do którego planowany jest wyjazd, 

umożliwiający za minimalną opłatą zatelefonować do Polski (tylko na 

numer stacjonarny) i na koszt posiadacza tego telefonu; telefon 

komórkowy z roamingiem – lub bez simlocka, aby włożyć do niego 

miejscową kartę SIM; pieniądze, aby utrzymać się przez jakiś czas              

i ewentualne zapłacić za podróż powrotną. 

 

Podjęcie pracy za granicą  jest szansą i może być ciekawym 

doświadczeniem, możliwością na podjęcie ciekawszej pracy, poprawę sytuacji 

ekonomicznej i zmianę środowiska. Emigracja – nieważne, czy na pewien czas, 

czy na stałe. Może stanowić pozytywną zmianę w życiu oraz umożliwić 

osiągnięcie zawodowego i życiowego sukcesu, to szansa dla wielu osób. 

 



 

Wakacyjne wyjazdy 

To czas poznawania nowych przyjaciół, odpoczynku i dobrej zabawy,     

ale należy pamiętać, że wszędzie w Polsce i za granicą można stać się ofiarą 

handlu ludźmi. Często zaczyna się od miłej,  wakacyjnej znajomości. Wydawać 

się może, że to miłość, tymczasem ukochany może mieć nieuczciwe zamiary,      

a obiecywana i świetnie płatna praca na czas wakacji może okazać                    

się oszustwem. Miłe wakacje mogą być początkiem koszmaru. Należy zadbać     

o swoje bezpieczeństwo; 

◆ nie przyjmować drinków od nieznajomych 

◆ nie odstawiać szklanki w przypadkowe miejsce 

◆ należy być czujnym. 

 

 Ofiary handlu ludźmi 

 Ofiarą handlu może się stać każdy, ponieważ sytuacje sprzyjające 

handlowi generowane są przez okoliczności i sytuacje, a nie przez to, czy ktoś 

ma takie a nie inne cechy usposobienia czy charakteru. Ofiary tego procederu     

są wykorzystywane seksualnie lub werbowane do pracy siłą, w drodze oszustwa 

albo przymusu. Ofiarami są zarówno dzieci i młodzież, jak i kobiety oraz 

mężczyźni. 

Prostytucja w Polsce nie jest karalna, karalne jest czerpanie z niej 

korzyści.  Przez wieki handel ludźmi traktowano jako coś naturalnego, nikogo 

nie gorszył i nie dziwił. Człowiek był  towarem. Kobieta była pieniądzem już      

w prymitywnych plemionach. Dziś nigdzie na świecie niewolnictwo nie jest 

akceptowane. Stereotyp niewykształconej, naiwnej dziewczyny z małego 

miasteczka, zmuszanej do prostytucji nie odpowiada rzeczywistości. Ofiarami 

padają też osoby wykształcone, po studiach, z miasta i z wsi, zwykle z takich 

rejonów, gdzie istnieją tradycje migracji. „Pracodawcy” proponują kobietom 

kontrakty: kelnerek, barmanek, hostess. Fikcyjne agencje matrymonialne oferują 

małżeństwa z cudzoziemcami. Po przekroczeniu granicy bossowie odbierają im 

paszporty i przemocą albo szantażem zmuszają do prostytucji. Twierdzą,           

że mają policję „w kieszeni”, więc nie ma sensu, aby dziewczyny szukały 

pomocy, bo wrócą do kraju w foliowych workach. Część tych kobiet to rodzinne          

„Pretty Women”, czyli takie którym się wydaje, że wyskoczą za granicę na dwa, 

trzy lata, będą wprawdzie parały się seksbiznesem, ale w towarzystwie 



dżentelmenów. Potem wrócą do Polski, kupią sobie mieszkanie, zaczną studia. 

Na miejscu okazuje się jednak, że trzeba pracować w podłych warunkach, przez 

30 dni w miesiącu, po 14 godzin na dobę, bez praw, godności i wynagrodzenia, 

z ryzykiem zakażenia HIV. Każdy sprzeciw dziewczyn kończy się biciem lub 

gwałtem zbiorowym. Często towarzyszy temu robienie zdjęć, które mogą – jak 

zapewniają sutenerzy – być ujawnione najbliższym, gdyby próbowały uciec lub 

ujawnić sprawę. Czasem muszą brać narkotyki, nie wolno im kontaktować się         

z rodziną i znajomymi.  Nie koniecznie trzeba być przeciwnym prostytucji, 

należy przyjąć koncepcję praw człowieka i pełne poszanowanie prawa wyboru. 

Oczywiście nie chodzi o to, aby zatrzymywać ludzi w Polsce za wszelką cenę, 

nie chodzi o to, aby zniechęcać do wyjazdu. Powszechnie wiadomo, że Zachód 

oferuje wyższe zarobki, często lepsze warunki pracy, a także większe poczucie 

bezpieczeństwa i stabilizacji. Warto przekazywać w tym obszarze informacje 

rzetelne, wiarygodne i oparte na faktach z zastosowaniem zasad; „nie straszymy, 

nie zabraniamy, nie potępiamy”, należy unikać skrajnych opinii. Przekaz nie 

może być negatywny, opowiadający wyłącznie o złych stronach wyjazdów 

(niebezpieczeństwach, eksploatacji i złym traktowaniu), ponieważ  

społeczeństwo dobrze orientuje  się, jak wygląda praca za granicą. Ci zaś, którzy 

nie wiedzą, mogą nabrać ochotę na samodzielne sprawdzenie tych informacji,     

co niestety się zdarza. 

 

Syndrom ofiar 

Dość często słyszy się zdanie że to niemożliwe, by kobieta dała                

się oszukać i zniewolić, że jest naiwna i głupia. Przecież podobnie mówi            

się o ofiarach przemocy domowej – ale gdyby tylko chciały, to na to nie 

pozwoliły ale widocznie nie chcą, bo to lubią. W obydwu przypadkach mamy do 

czynienia z PTSD (Zespół Stresu Pourazowego) i z syndromem sztokholmskim, 

czyli z takim stanem psychicznym, który pojawia się u ofiar porwania lub            

u zakładników, wyrażający się odczuwaniem sympatii i solidarności z osobami 

je przetrzymującymi. Może osiągnąć także taki stopień, że osoby więzione 

pomagają swoim prześladowcom w osiągnięciu ich celów lub w ucieczce przez 

policją. To skutek psychologicznych reakcji na silny stres oraz rezultat 

podejmowanych przez porwanych prób zwrócenia się do prześladowców                   

i wywołania u nich współczucia. 

 

Kampanie, które stworzyła i realizowała Fundacja La Strada:  

• pierwsza kampania „Masz prawo marzyć, masz prawo wiedzieć”, 1998 

główne narzędzie kampanii to wideoklip o tym samym tytule 

wyreżyserowany przez Mariusza Grzegorzek, a scenariusz filmu powstał 



na podstawie prawdziwych historii ofiar handlu ludźmi – klientek La 

Strady. 

• „Inna strona słońca”, 2001 – narzędzia pracy płyty CD w dwóch 

wersjach. Wersja zielona dla grup ryzyka z informacjami i materiałami 

prewencyjnymi dla dziewcząt i młodych kobiet potencjalnie 

zainteresowanych wyjazdem za granicę do pracy oraz do nauczycieli. 

Wersja niebieska dla profesjonalistów zawierająca przede wszystkim 

nową definicję handlu ludźmi, zawartą w Protokole z Palermo oraz dane i 

informacje dotyczące ofiar przestępstwa handlu ludźmi. Na obydwu 

wersjach zalazł się również film z kampanii „Masz prawo marzyć, masz 

prawo wiedzieć” oraz case studies, czyli studia przypadków – prawdziwe 

historie klientek La Strady.  

 

• „EXIT” - we współpracy z MTV 2004/2005 - kampania informacyjna 

nowej generacji, skierowana do młodzieży oglądającej kanał telewizyjny 

MTV, używającej języka nowej generacji ukazująca że istnieje wyjście z 

trudnej sytuacji bycia ofiarą handlu ludźmi. Narzędzia kampanii 

zgromadzone na płycie CD w pełni odzwierciedlają styl i formę przekazu 

MTV. Na cele kampanii wyprodukowano kilka wideoklipów 

pokazywanych często na kanale MTV w czasie reklamowym oraz 20 

minutowy film dokumentalny o handlu ludźmi w Europie Środkowej i 

Niewschodzącej, którego narratorką jest znana aktorka Angelina Jolie. 

 

• „Kampania z okazji dziesięciolecia La Strady”, 2005 – głównym celem 

kampanii było utrwalenie nowego, szerszego rozumienia handlu ludźmi, 

wykraczającego poza obszar prostytucji i seksbiznesu, a obejmującego 

również sfery pracy przymusowej, warunków podobnych do 

niewolniczych, żebractwa, transplantacji narządów oraz handlu dziećmi. 

Handle ludźmi wykraczający poza „standardowe grupy” kobiet i młodych 

dziewcząt w prostytucji, obejmujący też mężczyzn lub całe rodziny, tak 

jak ma to miejsce w przypadku żebractwa lub pracy niewolniczej. 

 

• „Pentameter” (gr. rodzaj rytmu lub metrum w poezji) - we współpracy z 

Ambasadą Brytyjską, 2006  - kampania skupiająca się głównie na 



handlu ludźmi, w tym przede wszystkim kobietami i dziewczynami z 

Polski do wielkiej Brytanii oraz innych krajów UE (także Polski), tj. na 

identyfikowaniu grup przestępczych, przekazywaniu handlarzy w ręce 

wymiaru sprawiedliwości i pomocy kobietom z Polski i innych krajów 

Europy Środkowej i Wschodniej. Szeroka dystrybucja plakatów i ulotek 

w języku polskim i rosyjskim były umieszczane na przejściach 

granicznych do Polski, na lotniskach, dworcach kolejowych                        

i autobusowych z numerem telefonu zaufania Fundacji La Strada. 

 

 

 Na zlecenie  MSWiA La Strada wyprodukowała dwa filmy szkoleniowe; 

1. „Komisariat” ukazujący próbę zwrócenia się ofiary handlem ludźmi 

o pomoc do Policji. 

2. „Przesłuchanie” to film bardziej specjalistyczny, ma na celu 

ustalenie , czy cudzoziemka jest ofiarą przestępstwa. 
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