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Światowa piramida bogactwa

Źródło: Credit Suisse, Global wealth report 2020.



Według Organizacji Narodów Zjednoczonych handel ludźmi jest trzecim, 
po broni i narkotykach, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie 
i dotyczy każdego regionu świata. 

Według danych ONZ, co roku około 2 milionów ludzi pada ofiarą tego 
przestępstwa, z czego jedna trzecia to dzieci. W 30% sprawczyniami tej 
zbrodni są kobiety. 

Wyzysk człowieka przez człowieka związany jest ze stosowaniem przemocy 
fizycznej w postaci gróźb, zastraszenia, bicia, zgwałceń poprzez działanie w 
formie przymusu, uprowadzenia, oszustwa czy nadużycia władzy. Sprawcy 
żerują na psychicznym i fizycznym ubóstwie człowieka, czyniąc z niego źródło 
dochodu. 

Współczesne niewolnictwo przybiera formy pracy przymusowej, wykorzystania 
w przemyśle erotycznym, zmuszania do prostytucji, niewolnictwa, żebractwa, 
popełniania przestępstw, zawierania przymusowych małżeństw i handlu 
organami.

Handel ludźmi 

Źródło: UNODC.



Handel ludźmi oznacza werbowanie, transport, przekazywanie, 
przechowywanie lub przyjmowanie osób, z zastosowaniem gróźb 
lub użyciem siły, lub też z wykorzystaniem innej formy przymusu, 
uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy 
lub wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia płatności lub 
korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad inną osobą, 
w celu wykorzystania. 

Wykorzystanie obejmuje, jako minimum, wykorzystywanie prostytucji 
innych osób, lub inne formy wykorzystania seksualnego, pracę 
lub usługi o charakterze przymusowym, niewolnictwo lub praktyki 
podobne do niewolnictwa, zniewolenie, albo usunięcie organów.

Źródło: Bianchi, Popper, Lukšík 2007.

Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu 
oraz karaniu za handel ludźmi (2000) 



Polska ratyfikowała trzy konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczące handlu ludźmi. Pierwszą z nich była Konwencja nr 29 MOP 
(1930) dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej, 
zawierająca definicję pracy przymusowej.

Praca przymusowa: „wszelka praca lub usługi, wymagane od jakiejś osoby 
pod groźbą jakiejkolwiek kary i do których dana osoba nie zgłosiła się 
dobrowolnie”. 

Możliwe są różnorodne formy przymusu takie, jak: groźby, przemoc, 
zatrzymywanie dokumentów tożsamości, przetrzymywanie w zamknięciu 
czy niewypłacanie wynagrodzenia. 

Według International Labour Organization (ILO) nielegalne dochody z 
pracy przymusowej sięgają 150 mld USD rocznie. 

Handel ludźmi w świetle konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy



Źródło: https://www.globalslaveryindex.org/index/.

Global Slavery Index 2018



Źródło: Global Slavery Index 2018.

Niewolnictwo w XXI w.



Źródło: US Department of State, Trafficking in Persons Report 2015.

Zmuszanie do niewolniczej pracy

Handlarze stosują m.in. następujące techniki: wysoki dług (za załatwienie pracy, 
podróż, zakwaterowanie itp.), pobicia lub groźby pobicia, zabranie dokumentów itp.



Źródło: US Department of State, 
Trafficking in Persons Report 2019.

Import produktów, których wytwarzanie może być 
związane z pracą niewolniczą – kraje G20



Import produktów, których wytwarzanie może być 
związane z pracą niewolniczą



Źródło: US Department of State, Trafficking in Persons Report 2020.

Handel ludźmi na świecie 



Źródło: UNODC, 2016.

Ofiary handlu ludźmi na świecie, 2004 - 2014 



Źródło: UNODC, 2009 i 2014.

Ofiary handlu ludźmi (2006 i 2014)
wg rodzaju przestępstwa 



Estimates are based on data provided by 110 countries reporting 24,687 detected victims.

Źródło: UNODC (2018) Global Report on Trafficking in Persons 2018.

Ofiary handlu ludźmi (2016), wg rodzaju przestępstwa 



Victims registered during the period 2017-2018:

• 14 145 victims of trafficking were registered in the EU-27 Member 
States (EU-27 or the EU-27). In the EU-28 Member States (EU-28 or the 
EU-28), 26 268 victims of trafficking were registered.

• Over half (60 %) of the registered victims were trafficked for sexual 
exploitation and fifteen per cent (15 %) were trafficked for labour
exploitation in the EU-27. Nearly half (46 %) of all registered victims
were trafficked for sexual exploitation and nearly a quarter (22 %) were 
trafficked for labour exploitation in the EU-28.

• Nearly three quarters (72 %) of all registered victims were female 
(women and girls) and close to one quarter (23 %) were male in the EU-
27; 58 % of all registered victims were female, whereas 39 % were
male in the EU-28.

Źródło: EC (2020) Data collection on trafficking in human beings in the EU.

Ofiary handlu ludźmi w UE



Ofiary handlu ludźmi w UE (obywatele spoza UE)

Źródło: EC (2020) Data collection on trafficking in human beings in the EU.



Źródło: EC (2020) Data collection on trafficking in human beings in the EU.

Ofiary handlu ludźmi w UE (obywatele UE)



Liczba stwierdzonych przez policję 
przestępstw handlu ludźmi

Źródło: MSWiA, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2016 roku.



Zgodnie z danymi przekazanymi przez Prokuraturę Krajową w 2018 r. 
zarejestrowano łącznie 79 spraw dot. przestępstwa art. 189a § 1-2 kk, 
zaś w 2017 roku 135 spraw, a w 2016 r. – 49 spraw.

Charakter wykorzystania w związku z art. 189a § 1 kk w 2018 r. 
pokazuje, iż najczęstszą formą wykorzystania osób było zmuszanie 
ich do pracy przymusowej lub usług o charakterze przymusowym.

W 2018 r. 142 osoby zostały wykorzystane do pracy przymusowej, 
86 osób zostało wykorzystanych do prostytucji lub innych form 
wykorzystania seksualnego, 1 osoba została wykorzystana w sposób 
poniżający godność człowieka, zaś 18 osób zostało wykorzystanych 
w inny sposób.

Źródło: Krajowy plan działań przeciwko handlowi ludźmi na lata 2020-2021.

Handel ludźmi w Polsce w latach 2016 – 2018



Kary za handel ludźmi w Polsce



Zgodnie z Protokołem karalne jest popełnienie świadomie oraz w celu uzyskania,
bezpośrednio lub pośrednio korzyści finansowej lub materialnej czynów,
takich jak: przemyt migrantów oraz czynów popełnionych w celu umożliwienia
przemytu migrantów (chodzi o sporządzanie fałszywych dokumentów podróży
lub dokumentów tożsamości albo dostarczanie takich dokumentów).

Karze podlega również takie zachowanie człowieka, które zagraża lub może
zagrażać bezpieczeństwu migrantów i powoduje nieludzkie i poniżające 
traktowanie migrantów, także w celu ich wykorzystania. Przepis art. 16 
zobowiązuje państwa – strony Protokołu do udzielenia odpowiedniej pomocy 
migrantom, których życie lub bezpieczeństwo są zagrożone z tego powodu, 
że stali się oni obiektem przemytu lub czynów z nim związanych. Polska 
ratyfikowała dokument w 2003 roku.

Protokół przeciwko przemytowi migrantów drogą 
lądową, morską i powietrzną przyjęty przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (2000) 



Za bilet na podróż przepełnioną łodzią w nieludzkich warunkach imigranci płacą 
od 2 do 4,5 tys. euro. W 2014 roku próba przedostania się z Afryki do Europy 
przez Morze Śródziemne zakończyła się śmiercią ok. 3 tys. osób.

Cena podróży do Europy



Liczba nielegalnych migrantów, 2015 - 2016

Źródło: IOM.



Liczba nielegalnych migrantów, 2015-2016

Źródło: IOM.



Wskaźnik wakatów w wybranych krajach
job vacancy rate (industry, construction and services)

Kraj 2013Q4 2014Q4

Niemcy 2,8 3,2

Wielka Brytania 2,0 2,4

Norwegia 2,0 2,0

Belgia 2,4 1,9

Czechy 0,9 1,6

Austria 1,7 1,6

Holandia 1,2 1,5

Węgry 1,1 1,4

Szwecja 1,3 1,4

Szwajcaria 1,1 1,1

Finlandia 0,7 0,9

Grecja 0,7 0,8

Irlandia 0,7 0,7

Hiszpania 0,6 0,6

Polska 0,4 0,5

Źródło: Eurostat.



Wskaźnik dzietności w Szwecji należy do najwyższych w UE (1,91 w 2013 r.), 
chociaż nie zapewnia tzw. zastępowalności pokoleń. 

Zasiłki rodzinne wypłacane są do ukończenia 16 lat lub dłużej, gdy dziecko 
kontynuuje naukę. Zasiłek rodzinny wynosi 1 050 SEK (120 EUR) 
miesięcznie. Występują też dodatki dla rodzin wielodzietnych i wynoszą one:  
na drugie dziecko: 150 SEK (17 EUR), na trzecie dziecko: 454 SEK (52 EUR), 
na czwarte dziecko: 1 010 SEK (116 EUR) i na piąte i każde następne 
dziecko: 1 250 SEK (143 EUR).

Istnieje również specjalny dodatek mieszkaniowy, obliczany na podstawie 
liczby dzieci mieszkających z rodzicami. Jest to dodatek miesięczny i wynosi 
maksymalnie 1 300 SEK (149 EUR) dla rodzin z jednym dzieckiem, 1 750 
SEK (201 EUR) dla rodzin z dwojgiem dzieci oraz 2 350 SEK (270 EUR) dla 
rodzin z co najmniej trojgiem dzieci.

Rodzina posiadająca 5 dzieci otrzymuje: 10 464 SEK (4 745 PLN).

System wsparcia rodzin w Szwecji

Źródło: EC.



Źródło: Skardhamar, Aaltonen i Lehti, Immigrant crime in Norway and Finland, 2014.

Wskaźniki przestępczości z udziałem przemocy
w Norwegii i Finlandii (populacja 15-64)



Źródło: Skardhamar, Aaltonen i Lehti, Immigrant crime in Norway and Finland, 2014.

Wskaźniki przestępczości przeciwko własności
w Norwegii i Finlandii (populacja 15-64)



Źródło: www.medicaldaily.com/organ-trafficking-international-crime-infrequently-punished-247493

Handel nerkami – dawcy i biorcy



W 2010 r. przeprowadzono na świecie 106 879 przeszczepów, z czego 
odsetek nielegalnych operacji sięga 10%. 

Wg Global Financial Integrity wartość rynku nielegalnych operacji wynosi 
od 600 mln do 1,2 mld USD. 

Dawcy pochodzą najczęściej z Ameryki Południowej, Afryki, Azji i Europy 
Wschodniej; biorcy natomiast z USA, Kanady, Australii, Wielkiej Brytanii, 
Izraela i Japonii. 

Bogaci pacjenci płacą za nerkę pośrednikom w Chinach, Indiach oraz w 
Pakistanie do 191 000 USD.

Do dawców trafiają kwoty ok. 4750 USD. 

Liczba przeszczepów na świecie

Źródło: WHO.



Ok. 11 tys. transplantacji w ramach handlu organami.

Oferty internetowe all-inclusive „transplant package” opiewają na kwoty 
70 000 – 160 000 USD. 

Koszty transplantacji w Chinach: nerka 65000 USD, wątroba 130000 USD, 
płuco 150000 USD, serce 130000 USD.

Handel organami

Źródło: WHO.



Ceny nerek w różnych krajach

Źródło: newint.org.

W 2012 r. na czarnym rynku przeszczepów nerek zrealizowano ok. 10000 operacji. 

W Iranie na legalnym rynku cena nerki waha się od 2000 USD do 4000 USD; na 
czarnym rynku może przekraczać 160 000 USD.

Dawcy otrzymują od 1000 USD do 5000 USD. Od kwoty tej często potrącane są 
koszty operacji.



Średnia kwota dla dawcy nerki 

Źródło: European Union (2015), Trafficking in human organs.



Źródło: European Union (2015), Trafficking in human organs.

Średnia kwota płacona przez nabywcę organów



Źródło: Shimazono Y., 2007.

Handel organami



Dawcy przeszczepów – konsekwencje operacji



Źródło: prostitution.procon.org.

Odsetek mężczyzn, którzy przynajmniej raz płacili za seks



Liczba osób zajmujących się prostytucją

Źródło: prostitution.procon.org.



Prostytucja a PKB

Od 2014 r. Główny Urząd Statystyczny szacuje Dochód Narodowy Brutto 
z uwzględnieniem tzw. czarnej strefy, czyli prostytucji, przemytu oraz 
produkcji i handlu narkotykami. Tzw. czarną strefę oszacuje Ośrodek Badań 

Gospodarki Nieobserwowanej istniejący przy Urzędzie Statystycznym w 
Kielcach. Do tej pory Ośrodek szacował szarą strefę, czyli podmioty 
zarejestrowane, działające legalnie, ale nieujawniające wszystkich źródeł 
swoich przychodów.

Podstawą prawną takiego szacowania DNB są dwa unijne rozporządzenia: 
nr 2223/96 z 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu 
rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie oraz nr 549/2013 
z 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków 
narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej.

Z doświadczeń krajów, które stosują już tę metodologię (m.in. Austrii, 
Francji, Niemiec, Norwegii) wynika, że DNB wzrósł w nich od 0,4% do 
0,9%.



Wpływ działalności nielegalnej na PKB

ESA 2010



Liczba państw, gdzie prostytucja jest nielegalna, 
legalna i częściowo legalna

Źródło: prostitution.procon.org.



Regulacje dotyczące prostytucji:  Szwecja vs. Holandia

Kraj 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Szwecja 25.0 25.2 41.9 46.3 51.9 53.1 58.6 58.4 64.0 62.3 58.5 64.9

Holandia 10.5 11.1 15.3 14.7 13.0 11.8 11.6 10.0 9.6 8.4 7.2 7.0

Liczba gwałtów przypadająca na 100 tys. mieszkańców



Kraj 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Szwecja 25.0 25.2 41.9 46.3 51.9 53.1 58.6 58.4 64.0 62.3 58.5 64.9

Dania 8.8 10.4 8.8 9.7 9.0 7.2 6.4 6.2 6.1 5.7 6.2 8.2

Norwegia 15.5 16.1 17.3 18.0 20.0 19.8 20.7 19.2 21.7 22.2 22.3 21.9

Finlandia 11.0 11.4 11.3 11.6 14.0 17.2 12.4 15.2 19.3 18.6 17.9 18.4

Belgia 27.3 28.1 28.7 30.3 30.7 30.0 29.0 30.0 30.6 30.1 29.1 25.7

Holandia 10.5 11.1 15.3 14.7 13.0 11.8 11.6 10.0 9.6 8.4 7.2 7.0

Niemcy 10.7 10.8 10.0 10.0 9.3 9.0 9.1 9.6 9.4 10.0 9.2 9.1

Francja 17.2 17.3 16.3 15.9 16.4 16.5 15.7 16.1 16.4 17.1 17.5 19.0

Hiszpania b.d. b.d. 4.9 4.7 5.6 5.3 4.4 3.4 3.2 2.7 2.8 2.7

Wielka Brytania* 25.1 26.4 27.0 25.5 23.3 23.9 27.3 28.5 28.6 28.9 36.4 51.0

Grecja 2.1 2.2 1.6 1.6 1.7 2.1 1.9 1.9 1.5 1.5 1.3 1.2

Polska 6.0 5.7 5.2 5.2 4.7 4.2 4.0 4.1 3.9 3.7 3.5 4.9

Kanada 1.7 1.8 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.7 1.6 1.4 b.d. b.d.

USA 32.3 32.4 31.9 31.6 30.7 29.8 29.0 27.6 26.9 27.0 35.9 36.5

*England and Wales

Źródło: UNODC, 2015.

Liczba gwałtów przypadająca na 100 tys. mieszkańców



Źródło: Bianchi, Popper, Lukšík 2007.

Główne przyczyny pracy w branży erotycznej



Kary za doprowadzenie do uprawiania prostytucji



Liczba stwierdzonych przez policję przestępstw 
zmuszania do uprawiania prostytucji (art. 203 k.k.)

Źródło: KGP
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Liczba stwierdzonych przez policję przestępstw 
stręczycielstwa, sutenerstwa i kuplerstwa

Źródło: KGP

Sutenerstwo – czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inną 
osobę. Zwykle jest powiązane ze stręczycielstwem (nakłanianiem do uprawiania 
prostytucji) i kuplerstwem (ułatwianiem uprawiania prostytucji).

341

2015



Kary za handel ludźmi

Źródło: MSWiA


