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Rozdział I Spis treści

Ogólna
terminologia dotycząca handlu 
ludźmi

Handel ludźmi 

Współczesne niewol-
nictwo lub współczesne 
formy niewolnictwa 

to proces polegający na umieszczeniu lub przetrzymywaniu 
osób w sytuacji, w której są wykorzystywane w celu osiągnięcia 
korzyści ekonomicznych. Jest to poważne przestępstwo i 
stanowi naruszenie praw człowieka określonych prawem 
międzynarodowym. Handel ludźmi jest przestępstwem 
przeciwko osobie; odbywa się bez zgody lub bez potwierdzonej 
zgody osoby, której dotyczy. Jest on częścią długotrwałej relacji 
opartej na wykorzystywaniu ludzi i może mieć charakter 
wewnętrzny lub międzynarodowy. Handel ludźmi dotyczy: 
kobiet, mężczyzn, dzieci i osób transpłciowych. Może 
przyjmować różnorodne formy (wykorzystywania seksualnego, 
pracy przymusowej, zmuszania do żebractwa lub działalności 
przestępczej, pozyskiwania narządów lub innych form). Ma on 
miejsce w wielu różnych dziedzinach. 1

to potoczny termin ogólny, odnoszący się do wielu 
form wykorzystywania. Niektóre objęte nim formy 
wykorzystywania (w tym niewolnictwo i praktyki podobne 
do niewolnictwa, praca przymusowa, najgorsze formy pracy 
dzieci i handlu ludźmi) zostały zdefiniowane w traktatach 
międzynarodowych, lecz inne (np. niewolnictwo domowe) nie 
doczekały się formalnej definicji. Wspólnym mianownikiem 
wszystkich tych przestępstw jest fakt, że stanowią one różne 
formy wykorzystywania, w których jedna osoba pozostaje pod 
kontrolą innej osoby lub osób. Według UNODC termin ten 
ma istotny wpływ na rzecznictwo (ang. advocacy). Został on 
włączony do ustawodawstwa niektórych krajów dotyczącego 
handlu ludźmi, np. w Wielkiej Brytanii. W 2015 r. Wielka 
Brytania i Irlandia Północna przyjęły Ustawę o Współczesnych 
Formach Niewolnictwa, która obejmuje zakazy niewolnictwa, 
niewolnictwa domowego, pracy przymusowej oraz handlu 
ludźmi. W następstwie jej przyjęcia działania zmierzające 
do zwalczania handlu ludźmi zaczęto określać jako działania 
zwalczające „współczesne formy niewolnictwa”. Jednak nigdzie 



8

Rozdział I

w tej ustawie nie zdefiniowano ani nie wyjaśniono terminu 
„współczesne niewolnictwo”. Stosowanie tak szerokiego, lecz 
niezdefiniowanego sformułowania, niesie ze sobą ryzyko 
połączenia różnorodnych praktyk wykorzystywania ze znacznie 
węższym pojęciem niewolnictwa w wyobraźni publicznej, co 
z kolei zagraża prawidłowej identyfikacji ofiar/osób będących 
przedmiotem handlu ludźmi. 2

Brak ustalonej definicji lub międzynarodowej normy prawnej 
powoduje, że termin ten jest używany niekonsekwentnie. 
Przykładowo, Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) od 
niedawna ukierunkowuje swoje działania na zwalczanie „pracy 
przymusowej, współczesnych form niewolnictwa i handlu 
ludźmi”, przy czym koncepcja pracy przymusowej została 
wykorzystana jako nadrzędne podejście, obejmujące tradycyjne 
formy niewolnictwa i praktyki podobne do niewolnictwa, 
zniewolenia za długi i handel ludźmi.
Takie podejście MOP jest tym samym niespójne z podejściem 
stosowanym przez Komisję Europejską (KE). Handel ludźmi 
może mieć na celu wiele różnych form wykorzystywania, w 
tym pracę przymusową, niewolnictwo domowe, niewolnictwo 
i praktyki zbliżone do niewolnictwa. Handel ludźmi nie 
jest jednak tożsamy z niewolnictwem, pracą przymusową 
czy zniewoleniem. Nie wszystkie ofiary tego procederu są 
zniewolone czy zmuszane do pracy, a z drugiej strony nie 
wszystkie zniewolone osoby są ofiarami handlu ludźmi. 3

Biuro ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) 
stosuje to samo podejście co KE. UNODC uznaje handel 
ludźmi za pojęcie nadrzędne i na nim opiera swoje działania. 
W tak niespójnych i nieskoordynowanych ramach globalnych 
państwa członkowskie muszą dopiero skrystalizować 
swoje stanowisko odnośnie koncepcji współczesnych form 
niewolnictwa. 

Spis treści

Handel dziećmi oznacza werbowanie, transport, przekazywanie, 
przechowywanie lub przyjmowanie dziecka w celu 
wykorzystania, przy czym wykorzystanie obejmuje formy 
wykorzystania seksualnego, pracę lub usługi o charakterze 
przymusowym, niewolnictwo lub praktyki podobne 
do niewolnictwa, zniewolenie albo usunięcie organów. 
Handel dziećmi różni się nieznacznie od handlu osobami 
dorosłymi przez to, że pewne elementy zawarte w definicji 
handlu osobami dorosłymi (jak użycie siły lub innej formy 
przymusu) nie są konieczne w przypadku dzieci.
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Wykorzystywanie prawo międzynarodowe z zasady nie definiuje wykorzystywania 
jako takiego, choć zawiera opisy praktyk, które (jako minimum) 
uznawane są za wykorzystywanie (formy wykorzystania 
seksualnego, praca przymusowa, zmuszanie do żebractwa 
lub działań przestępczych i inne formy wykorzystywania 
określone prawem krajowym). Podejście to utrudnia ściganie, 
bowiem nie zawsze jest jasne, jakie praktyki mogą być uznane 
za wykorzystywanie, a co za tym idzie, ścigane. 

Domniemana ofiara 
handlu ludźmi 

Ofiara handlu ludźmi

to każda osoba, która wykazuje oznaki wskazujące na to, że 
mogła zostać ofiarą handlu ludźmi, lecz nie została oficjalnie 
zidentyfikowana przez odpowiednie organy (np. policję) jako 
ofiara handlu ludźmi lub odmówiła formalnego lub prawnego 
uznania jej za ofiarę handlu ludźmi.

oznacza każdą osobę, która stała się ofiarą handlu ludźmi lub 
wykorzystywania, została oficjalnie zidentyfikowana przez 
odpowiednie organy i uzyskała status ofiary handlu ludźmi, 
niezależnie od tego czy sprawca został zidentyfikowany, 
zatrzymany, oskarżony lub skazany. Należy pamiętać, że 
„Ofiara handlu ludźmi‘‘ to termin prawniczy. Nie określa on 
wartości, stanu ani cech danej osoby.

Identyfikacja ofiar han-
dlu ludźmi 

oznacza proces, którego celem jest ocena, czy dana osoba stała 
się ofiarą handlu ludźmi (głównie na podstawie jej relacji) i 
podjęcie działań w celu ochrony takich osób i udzielenia im 
pomocy. Identyfikacja rozpoczyna się w chwili, gdy osoba 
podejmująca działanie poweźmie przypuszczenie, że napotkana 
osoba może być ofiarą handlu ludźmi. Osoba lub podmiot 
powinna wówczas przystąpić do dokładniejszej oceny sytuacji 
napotkanej osoby lub zwrócić się do odpowiednich instytucji. 
W przypadku, gdy podejrzenie okaże się uzasadnione, osoba 
taka może zostać skierowana do systemu udzielającego pomocy, 
o ile wyrazi na to zgodę. 4
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Werbunek to pierwszy etap procesu handlu ludźmi. Osoba jest typowana 
przez handlarzy ludźmi jako potencjalna ofiara. Werbunek 
może obejmować użycie przemocy lub groźbę jej użycia 
i uprowadzenie, częściej jednak opiera się na podstępie 
i nadużyciu władzy. Werbunek często odbywa się za 
pośrednictwem sieci kontaktów formalnych i nieformalnych, 
poprzez kontakt osobisty, sieci społecznościowe i ogłoszenia 
internetowe, a także przy udziale prywatnych biur pośrednictwa 
pracy (PBPP). Biura takie często negocjują z pracodawcami 
warunki zatrudnienia w imieniu pracowników migrujących. 
Art. 8 Konwencji MOP z 1997 r. dot. prywatnych biur 
pośrednictwa pracy (nr 181) stanowi: „W przypadkach, gdy 
pracownicy w jednym kraju są rekrutowani do pracy w innym, 
zainteresowani Członkowie rozważą w celu zapobiegania 
nadużyciom i oszukańczym praktykom w rekrutowaniu, 
pośrednictwie i zatrudnieniu, zawarcie umów dwustronnych”. 
Prywatne biura pośrednictwa pracy odgrywają pełnoprawną 
rolę na rynku pracy. Istnieją jednak obawy dotyczące mnożenia 
się nieformalnych agencji pośrednictwa, co może czasami 
nasilać ryzyko nadużyć, pracy przymusowej i handlu ludźmi w 
odniesieniu do pracowników migrujących. 5

Spis treści

Wykorzystanie 
bezbronności 

oznacza wykorzystanie sytuacji, gdy osoba, której to dotyczy, 
nie posiada żadnej realnej i akceptowalnej alternatywy 
poza poddaniem się wykorzystaniu. Sytuacja taka może 
być natury fizycznej, psychologicznej lub ekonomicznej 
i może na przykład wynikać z zależności ekonomicznej. 
W skrócie, może to być każda trudna sytuacja życiowa, w 
której dana osoba jest zmuszona do tego, aby zaakceptować 
wykorzystywanie. 6

Kraj docelowy 
(przeznaczenia)

jest najbardziej neutralnym i precyzyjnym terminem 
określającym państwo, w którym dana osoba planuje zakończyć 
podróż. Termin ten jest o tyle lepszy od pojęcia „kraj goszczący”, 
o ile ten ostatni termin implikuje, że migranci są gośćmi, a ich 
pobyt zależy od zaproszenia i odbywa się na koszt gospodarzy. 
W kontekście (transgranicznego) handlu ludźmi termin ten 
odnosi się do kraju, do którego dana osoba jest przewożona w 
celu wykorzystywania. 6
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Kraj tranzytowy 

Kraj pochodzenia 

to państwo, przez które ofiara jest transportowana w drodze do 
kraju docelowego pobytu (przeznaczenia), w którym odbywa 
się wykorzystywanie. 

to kraj, z którego pochodzi osoba migrująca. Jest to określenie 
preferowane, w odróżnieniu od terminów „kraj wysyłający” 
lub „kraj ojczysty”. W kontekście handlu ludźmi termin 
„kraj wysyłający” implikuje, że państwo aktywnie uczestniczy 
w wysyłaniu osób za granicę w celu ich wykorzystywania. 
„Ojczyzna” czy „dom” również niesie ze sobą określone 
konotacje: jest to miejsce, gdzie osoba mieszka i do którego 
odczuwa przywiązanie. Dla wielu ofiar „domem” jest miejsce 
zamieszkania w kraju docelowym (przeznaczenia). Zdarza się, 
że osoby te nie mają już fizycznie domu, rodziny czy grupy 
społecznej w kraju pochodzenia. Ponadto termin ten oparty 
jest na błędnym założeniu, że wszyscy migranci, w tym ofiary 
handlu ludźmi, mogą ostatecznie wrócić do „ojczyzny” czy 
„domu”, niezależnie od tego, jak długo przebywali i jak dobrze 
się zintegrowali w kraju przeznaczenia oraz jakie warunki 
i ryzyko czekają na nich w kraju pochodzenia. Oprócz tego 
stosowanie terminów „kraj ojczysty” czy „dom” podważa wysiłki 
zmierzające do integracji imigrantów i prowadzi do wielce 
szkodliwego założenia, że nie mogą oni (lub nie powinni) 
odczuwać przynależności do kraju, do którego wyemigrowali. 7

Spis treści

Czynniki “push-pull” w 
handlu ludźmi 

są różnorodne i mogą różnić się w zależności od kraju. Zgodnie 
z Zestawem Narzędzi do Zwalczania Handlu Ludźmi Biura 
ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) handel 
ludźmi jest złożonym zjawiskiem, często napędzanym lub 
stymulowanym przez czynniki społeczne, kulturalne i inne. 
Wiele z tych czynników ma zastosowanie do konkretnych 
przypadków handlu ludźmi oraz do państw, w których mają 
one miejsce. Istnieje jednak wiele czynników, które zwykle 
są wspólne dla wszystkich przypadków handlu ludźmi lub 
występują w wielu zróżnicowanych regionach, wzorcach i 
przypadkach. Niektóre z tych czynników to uwarunkowania 
lokalne, które skłaniają ludność do migracji w poszukiwaniu 
lepszych warunków życia: bieda, ucisk, nierówność płci i 
przemoc wobec kobiet, nieprzestrzeganie praw człowieka i 
(lub) brak możliwości ekonomicznych oraz ryzyko wynikające 
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z konfliktu lub niestabilnej sytuacji. Niestabilna sytuacja 
polityczna, militaryzacja, zamieszki, wewnętrzne konflikty 
zbrojne i katastrofy naturalne mogą powodować nasilenie 
zjawiska handlu ludźmi. Czynniki te zwykle wywierają presję 
na ofiary, które są przez nie „wypychane” z kraju pochodzenia 
i mogą trafić pod kontrolę handlarzy ludźmi. Jednak inne 
czynniki, „przyciągające” potencjalne ofiary, również bywają 
ważne. Bieda i zamożność to pojęcia względne, które prowadzą 
zarówno do migracji jak i do sytuacji handlu ludźmi, w których 
ofiary przenoszone są z warunków skrajnej nędzy do warunków 
mniej skrajnego ubóstwa. Handel ludźmi pojawia się w wyniku 
połączenia czynników „wypychających” i „przyciągających” i jest 
powiązany przede wszystkim z rynkiem opartym na popycie i 
podaży.
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Osoby odgrywające
rozmaite role w procederze 
handlu ludźmi 

Handlarz ludźmi oznacza osobę dopuszczającą się handlu ludźmi (tj. 
werbowania, transportu, przekazywania, przechowywania lub 
przyjmowania osób z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły 
lub też wykorzystaniem innej formy przymusu, uprowadzenia, 
oszustwa, wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy lub 
wykorzystania słabości, wręczania lub otrzymywania płatności 
lub innych korzyści w celu uzyskania zgody osoby sprawującej 
kontrolę nad inną osobą) w celu wyzysku8. Handlarze ludźmi 
działają samodzielnie lub w niewielkich, rodzinnych grupach 
bądź też w ramach większych grup przestępczych. Są to w 
większości mężczyźni. W ostatnich latach kobiety stanowiły 
ok. 30 procent handlarzy ludźmi.9 Istnieją różne typy 
handlarzy ludźmi: gracze/loverboys handlarze wywodzący 
się z ubogich, narażonych na wykluczenie środowisk, którzy 
angażują się w ten proceder dla poprawy własnego życia; 
handlarze wychowani w środowisku przestępczym, dla 
których handel ludźmi (przestępstwo) jest czymś normalnym; 
osoby dojrzałe zajmujące się handlem ludźmi, które zakochały 
się w prostytutkach (ich udział w handlu ludźmi bywa 
niemalże przypadkowy).10 Niektóre ofiary handlu ludźmi 
akceptują „awans” z ofiary na handlarza, gdyż pozwala im to 
poprawić warunki życia. Kobiety odgrywają w tym procederze 
różnorodne role. Niektóre z nich udzielają pomocy – mogą być 
wykorzystywane np. do ochrony miejsc lub pobierania opłat od 
ofiar. Inne z kolei zajmują się werbunkiem. 11

Spis treści

Koordynator handlu ludźmi reprezentuje system pomocy lub struktury 
wspierające działalność przestępczą handlarzy ludźmi. System 
ten opiera się na korzystaniu z usług wielu różnorodnych 
legalnych przedsiębiorstw i pośredników umożliwiających 
jego funkcjonowanie. Mogą do nich należeć dostawcy usług 
internetowych, firmy przewozowe i logistyczne, hotele, 
firmy oferujące usługi finansowe, biura podróży i agencje 
pośrednictwa pracy i (lub) właściciele mieszkań na wynajem.
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Pośrednik/Sutener to po prostu osoba, która zarządza, pozyskuje, kontroluje i 
nadzoruje osobę, jest odpowiedzialna za transakcję i dostarczenie 
osoby prostytuującej się innej osobie. Prawo zwykle definiuje te 
osoby jako osoby nakłaniające innych do dokonania czynności 
lub powodujące zaistnienie określonych wydarzeń. Osoby te 
czerpią korzyści finansowe z komercyjnego wykorzystywania 
seksualnego innych osób. Relacje między tymi osobami 
mogą być oparte na wykorzystywaniu i zaborczości. Sutener 
może stosować techniki oparte na zastraszaniu, manipulacji, 
głodzeniu, gwałcie i (lub) gwałcie zbiorowym, uwięzieniu, 
groźbach użycia przemocy w stosunku do rodziny ofiary 
lub zmuszaniu do przyjmowania narkotyków. Może także 
rejestrować potencjalnie pornograficzne materiały wideo i 
stosować zawstydzanie w celu utrzymania kontroli nad osobą 
wykorzystywaną seksualnie.

„Lover boy” to termin używany w odniesieniu do handlarzy ludźmi 
i stręczycieli, którzy udają uczucie i zakochanie w celu 
wykorzystywania osób (zwykle młodych kobiet i dziewcząt) 
przez stworzenie sytuacji zależności, a w konsekwencji 
skłonienie ofiar do prostytucji i pracy w przemyśle seksualnym.

Spis treści

Sponsor to zazwyczaj zamożny, często starszy mężczyzna, który 
ofiarowuje młodszej osobie (zwykle kobiecie) prezenty lub 
pieniądze, najczęściej w zamian za spędzanie z nim czasu i 
utrzymywanie stosunków seksualnych.

Madame/
Stręczycielka 

to kobieta, która stręczy inne kobiety i czerpie z tego zyski. 
Stręczycielka znajduje się na szczycie piramidy handlu ludźmi. 
Odpowiada ona za koordynowanie wszystkich działań z 
zakresu handlu ludźmi, zarządzanie finansami i pozyskiwanie 
nowych ofiar. 12
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Rozdział III

Formy
handlu ludźmi

Handel ludźmi
w celu
wykorzystywania
seksualnego 

Handel ludźmi w 
celu wykorzystania w 
pracy o charakterze 
przymusowym lub 
wyzyskiwania w pracy 

oznacza czerpanie korzyści finansowych lub innej natury z 
prostytucji, zniewolenia seksualnego lub świadczenia innych 
usług seksualnych, w tym czynności pornograficznych i 
produkcji materiałów pornograficznych przez inne osoby.

ma miejsce wtedy, gdy handel ludźmi i praca przymusowa 
współistnieją ze sobą. Praca przymusowa nie musi koniecznie 
wiązać się z handlem ludźmi. Ogólnie, obydwa przestępstwa 
zachodzą w kontekście wykorzystywania pracowników. Handel 
ludźmi w celu wykorzystywania pracowników może być 
uznany za najpoważniejszą formę wykorzystywania, podczas 
gdy przymus w łagodniejszej postaci reprezentuje mniej 
poważne formy. Mniej poważne formy wykorzystywania mogą 
prowadzić do poważniejszych czynów i stwarzać warunki dla 
występowania handlu ludźmi w celu zmuszania ich do pracy. 
Choć praca przymusowa może istnieć bez handlu ludźmi, to w 
wielu krajach dla spełnienia znamion handlu ludźmi konieczne 
jest istnienie wykorzystywania spełniającego przesłanki pracy 
przymusowej (lub równoważnego). 13

Spis treści

Handel ludźmi w 
celu zmuszania 
do działalności 
przestępczej 

to rodzaj wykorzystywania, które ma miejsce, gdy dana 
osoba jest zmuszana do dokonywania takich czynów, jak 
kradzieże kieszonkowe, kradzieże w sklepach, kradzież 
danych kart kredytowych lub kradzież tożsamości, handel 
narkotykami i innych podobnych czynów karalnych 
przynoszących korzyści finansowe. Po wykryciu, karę za 
dokonanie czynu ponosi często ofiara, nie zaś handlarz. 
Ze względu na to, że handlarz zaszczepia swoim ofiarom 
lęk o potencjalne konsekwencje dla nich lub ich bliskich, 
często w połączeniu z obawą przed organami władzy, 
ofiary często niechętnie mówią o tym, kto zmusił je do 
popełnienia przestępstwa.14 
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Rozdział III

Handel ludźmi w celu 
zmuszania do że-
bractwa 

odnosi się do sytuacji, w których handlarz wykorzystuje 
trudną sytuację osobistą lub ekonomiczną danej osoby w celu 
skłonienia jej do żebractwa, a następnie do przekazywania 
mu całości lub większości dochodu. Wolność ofiar jest 
ograniczona w stopniu, który uniemożliwia im swobodne 
podjęcie decyzji, czy nadal chcą angażować się w tę 
działalność. Niektóre czynniki wskazujące na zmuszanie 
do żebractwa:
• Osoba pozostaje pod stałym nadzorem innych ludzi, 

którzy włączają się do interakcji natychmiast po 
nawiązaniu kontaktu

• Ofiary handlu ludźmi żebrzą przez wiele godzin, 
niezależnie od pogody

• Osoby są przywożone do miejsca, gdzie żebrzą i z 
niego odbierane. 15

Spis treści

Handel ludźmi w 
celu zmuszania do 
małżeństwa 

choć nie istnieje oficjalna międzynarodowa definicja 
małżeństwa zawartego pod przymusem, można je jednak 
zdefiniować jako sytuację, gdy związek małżeński zawierany 
jest bez swobodnej, pełnej zgody jednej lub obydwu stron, 
w wyniku gróźb, podstępu lub przymusu. Te ostatnie 
uznaje się za typowe elementy handlu ludźmi. Pojęcie 
małżeństwa pod przymusem może obejmować bardziej 
szczególne formy, takie jak małżeństwo niewolnicze, gdzie 
osoba jest sprzedawana, przekazywana lub dziedziczona w 
celu zawarcia małżeństwa i małżeństwo pomiędzy dziećm, 
i które uznawane jest za małżeństwo pod przymusem ze 
względu na to, że dzieci z definicji nie posiadają zdolności 
do wyrażenia zgody lub skorzystania z prawa do odmowy. 
Poza tym uznaje się, że zawieranie małżeństw pod 
przymusem wiąże się z praktykami niektórych grup lub 
mniejszości etnicznych. Sprawcami są zazwyczaj rodzice, 
krewni lub osoby z dalszej rodziny.16

Handel ludźmi w celu 
usunięcia organów 
(THBOR) 

został zdefiniowany w Protokole z Palermo, uzupełniającym 
Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko 
międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Podobnie, 
jak ma to miejsce w innych formach handlu ludźmi, skrajne 
ubóstwo ofiar jest tu wykorzystywane w celu pozyskania 
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Rozdział III Spis treści

Handel ludźmi w celu 
zawarcia fikcyjnego 
małżeństwa i 
wykorzystywania 

nie jest kategorią prawną ani terminem zdefiniowanym 
prawem. Pozorowane, fikcyjne małżeństwa zawierane w 
celu wykorzystywania to fikcyjne Taki związek małżeński 
formalnie jest ważny, lecz nie jest małżeństwem zawartym 
z “autentycznych pobudek” pomiędzy obywatelem UE a 
obywatelem państwa trzeciego. Fikcyjne małżeństwo jest 
zawierane w celu uzyskania przez tego ostatniego zezwolenia 
na pobyt w UE. 18

narządów. Ofiary tego procederu narażone są na ryzyko 
zdrowotne zarówno podczas usuwania organów, jak i po nim. 
Wiele państw w Unii Europejskiej i poza nią wprowadziło 
przepisy w celu zwalczania tej formy handlu ludźmi. Jednakże 
zarówno informacje na temat występowania handlu ludźmi 
w celu usunięcia organów, jak i poza ustawodawcze reakcje 
na ten proceder praktycznie nie istnieją i są niedostępne dla 
organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w państwach 
członkowskich UE.
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Rozdział IV

Krajowe mechanizmy 
przeciwdziałania
handlowi ludźmi i udzielania 
pomocy ofiarom

Koordynator
Krajowy (KK) 

to formalna struktura koordynująca prace nad zwalczaniem 
handlu ludźmi w celu identyfikacji i zintegrowania wiedzy 
specjalistów i organów zwalczających handel ludźmi. Jest to 
organ nadrzędny koordynujący uzyskane wyniki. Większość 
państw regionu Morza Bałtyckiego mianowała Krajowego 
Koordynatora ds. zwalczania handlu ludźmi. Na przykład 
w Danii rolę koordynatora krajowego odgrywa Duńskie 
Centrum ds. Zwalczania Handlu Ludźmi (CMM). W Estonii 
jest to Dział Analiz Departamentu Polityki Kryminalnej 
Ministerstwa Sprawiedliwości. Na Łotwie funkcję tę pełni 
Departament Polityki Sektorowej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. Z kolei w Norwegii organem odpowiedzialnym 
za koordynowanie działań rządowych zwalczających handel 
ludźmi jest Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa 
Publicznego. W Szwecji koordynatorem krajowym jest 
Szwedzka Agencja ds. Równości Płci, natomiast w Polsce 
funkcję tę pełni Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji.

Spis treści

Krajowy
sprawozdawca 

lub równoważne mechanizmy (NREM) zajmuje się zbieraniem 
danych w celu monitorowania i sporządzania sprawozdań na 
temat handlu ludźmi. Pełni on funkcję organu analizującego 
skuteczność krajowych działań zwalczających handel ludźmi. 
Sprawozdawcy krajowi mają różnorodne statusy i struktury. 
W Finlandii rolę krajowego sprawozdawcy ds. handlu ludźmi 
odgrywa Rzecznik ds. Zwalczania Dyskryminacji, zaś w 
Szwecji funkcja ta została powierzona Komendzie Głównej 
Policji. Z kolei w Danii Duńskie Centrum ds. Zwalczania 
Handlu Ludźmi pełni funkcję „równoważnego mechanizmu” 
wspólnie z Policją Krajową. Krajowi sprawozdawcy lub 
równoważne mechanizmy są częścią Sieci Europejskiej. 
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Regionalni
koordynatorzy 

to wyspecjalizowane podmioty działające na skalę regionalną, 
często w dużych aglomeracjach. Są to osoby specjalnie 
przeszkolone do pracy z przypadkami handlu ludźmi. 
Stanowią one istotny element przenoszący działania krajowe 
na szczebel pracy u podstaw w społecznościach gminnych 
i powiatowych (wojewódzkich). W Szwecji działa siedmiu 
koordynatorów powiatowych we wszystkich siedmiu 
regionach, zgodnie ze strukturami komend policji. Oznacza to, 
że w przypadkach handlu ludźmi każda gmina może otrzymać 
pomoc od koordynatora działającego w danym regionie. 
Koordynatorami są pracownicy socjalni o najwyższych 
kompetencjach w zakresie udzielania pomocy ofiarom handlu 
ludźmi i koordynowania działań w regionie. W Polsce zespoły 
do walki z handlem ludźmi działają w strukturach wszystkich 
16 województw w Policji oraz przy wojewodach. Ponadto, 
regionalni koordynatorzy działają także w strukturach polskiej 
Straży Granicznej”.

Działania
zwalczające handel 
ludźmi 

to wszystkie procedury związane z identyfikowaniem 
potencjalnych i domniemanych ofiar handlu ludźmi i opieką 
nad nimi, oraz ze świadczeniem usług ochrony i rehabilitacji 
na rzecz zidentyfikowanych ofiar, jak również działania 
zapobiegawcze, np. szkolenia i podnoszenie świadomości 
na temat ryzyka związanego z handlem ludźmi oraz inne 
działania.

Międzynarodowy
mechanizm
referencyjny 

to umowa o współpracy w zakresie udzielania transgranicznej 
pomocy i (lub) przekazywania zidentyfikowanych lub 
potencjalnych ofiar handlu ludźmi. Obejmuje on wszystkie 
etapy procesu opieki nad ofiarami, od wstępnej kontroli przez 
formalną identyfikację i udzielenie pomocy, po dobrowolny 
wspomagany powrót, integrację społeczną, postępowanie 
cywilne i karne. Jest on oparty na współpracy pomiędzy 
instytucjami rządowymi, agencjami międzyrządowymi i 
organizacjami pozarządowymi w krajach pochodzenia, 
tranzytu i przeznaczenia ofiar handlu ludźmi objętych opieką 
w różnych państwach. Jego celem jest realizacja zobowiązań do 
promowania i ochrony praw człowieka ofiar. 19
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Krajowy mechanizm 
referencyjny 

to koncepcja ramowa, w ramach której instytucje państwowe i 
organizacje obywatelskie współpracują przy identyfikacji ofiar 
handlu ludźmi i zapewnieniu im wsparcia. Mechanizm ten 
istnieje w formie organów krajowych a niekiedy także w postaci 
faktycznej współpracy pomiędzy upoważnionymi instytucjami 
państwowymi a członkami społeczeństwa obywatelskiego. 
U podstaw każdego krajowego systemu opieki nad ofiarami, 
często zwanego także łańcuchem pomocy, leży proces 
lokalizowania i identyfikowania potencjalnych ofiar handlu 
ludźmi oraz zapewniania skutecznych metod kierowania ich 
do odpowiednich służb. 20

Krajowy Plan
Działań 

to specjalny dokument poświęcony zwalczaniu handlu ludźmi 
powiązany z ramowym planem operacyjnym. Jest to schemat 
określający metody i terminy realizacji działań strategicznych i 
operacyjnych oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizację.

Prawa ofiar handlu 
ludźmi 

to podstawowe prawa człowieka. Na różnych etapach procesu 
handlu ludźmi będą mieć zastosowanie różne prawa. Niektóre 
z nich odnoszą się w szczególności do przyczyn handlu 
ludźmi (np. prawo do odpowiedniego standardu życia), 
inne do samego procederu handlu ludźmi (np. prawo do 
niepozostawania w stanie niewolnictwa), zaś jeszcze inne do 
działań podejmowanych w odpowiedzi na handel ludźmi (np. 
prawo podejrzanych do sprawiedliwego procesu). 21

Zasada niekarania ofiar umożliwia krajowym organom władzy odstąpienie od 
ścigania i karania ofiar handlu ludźmi za ich udział w czynach 
przestępczych, do których popełnienia zostały zmuszone 
bezpośrednio wskutek handlu ludźmi.22 Czyny te mogą 
polegać na przykład na naruszeniu przepisów imigracyjnych, 
kradzieży lub handlu narkotykami. 
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Zapewnianie opieki 

Czas do namysłu 

oznacza procesy polegające na przekazaniu, czy raczej 
skierowaniu ofiary do służb, których pomocy może 
potrzebować. 

oznacza okres, który ma umożliwić ofierze handlu ludźmi 
dojście do równowagi i podjęcie świadomej decyzji dotyczącej 
współpracy z odpowiednimi organami w postępowaniu 
karnym. Czas do namysłu umożliwia udzielenie ofiarom handlu 
ludźmi o nieuregulowanym statusie imigracyjnym pomocy 
i wsparcia w postaci bezpiecznego miejsca zamieszkania, 
opieki psychologicznej, medycznej i społecznej i konsultacji 
prawnych.23 Długość tego okresu różni się w zależności od 
państwa: trwa on od 30 dni do 9 miesięcy. W Islandii wynosi 
on dziewięć miesięcy, podczas gdy w Finlandii i Norwegii 
może on trwać do sześciu miesięcy, w Niemczech i Polsce są 
to trzy miesiące, zaś w Estonii – do 60 dni. Z kolei w Danii, na 
Łotwie, Litwie i w Szwecji okres ten trwa 30 dni. 

Opieka i
interwencja kryzysowa 
na rzecz ofiar handlu 
ludźmi 

oznaczają opiekę w sytuacjach kryzysowych, w tym niezwłoczną 
pomoc medyczną, psychologiczną, prawną i społeczną a także 
wstępną ocenę potrzeb we wszystkich wyżej wymienionych 
obszarach. 24

Krótkoterminowa 
pomoc dla ofiar handlu 
ludźmi

może polegać na zaoferowaniu zakwaterowania tymczasowego 
do momentu uzyskania odpowiedniego zakwaterowania i 
udzieleniu pomocy psychologicznej (lub pomocy finansowej, 
odszkodowania, terapii, mediacji rodzinnej, pomocy przy 
przeprowadzce do własnego mieszkania itp.). 
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Bezpieczne
schroniska 

to lokale zapewniające ofiarom handlu ludźmi tymczasowe lub 
długoterminowe zakwaterowanie i ochronę, uznawane przez 
formalne lub nieformalne krajowe systemy opieki nad ofiarami 
handlu ludźmi.

Długoterminowa 
pomoc dla ofiar handlu 
ludźmi 

udzielana jest po oficjalnym potwierdzeniu statusu ofiary 
handlu ludźmi i udzieleniu pomocy w sytuacji kryzysowej. 
Pomoc ta koncentruje się na długofalowych potrzebach 
danej osoby. Pomoc długoterminowa obejmuje terapię po 
traumie, pomoc w przeprowadzce do prywatnego mieszkania, 
działania edukacyjne i rekreacyjne, pomoc w znalezieniu pracy, 
wprowadzenie do życia w społeczeństwie i inne formy pomocy 
konieczne do pełnej reintegracji społecznej ofiar handlu ludźmi.

Trauma oznacza wykorzystywanie fizyczne i psychiczne, jakiego 
doświadczają ofiary handlu ludźmi, prowadzące do 
poważnych konsekwencji psychicznych i emocjonalnych, w 
tym odczuwania nadmiernego poczucia winy, zespołu stresu 
pourazowego, depresji, ataków paniki, poczucia zagubienia, 
niepokoju, nadużywania substancji odurzających, koszmarów 
sennych, zaburzeń odżywiania i innych konsekwencji. 

Skarga odnosi się do „postrzeganej niesprawiedliwości odwołującej się 
do uprawnień jednostek lub grup, opartych na prawie, umowie, 
wyraźnych lub domniemanych obietnicach, praktykach 
zwyczajowych lub ogólnym pojęciu sprawiedliwości grupy 
poszkodowanej”. Termin mechanizm skargowy stosowany 
jest w odniesieniu do wszelkich rutynowych, państwowych 
lub niepaństwowych, sądowych lub pozasądowych procedur 
składania skarg i dochodzenia zadośćuczynienia w związku z 
łamaniem praw człowieka przez przedsiębiorstwa. 25
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Odszkodowanie 

Wspomagany
dobrowolny powrót 

oznacza zadośćuczynienie za szkody materialne (np. 
uszkodzenie mienia i utratę wynagrodzenia) i niematerialne 
(np. subiektywne, fizyczne i psychologiczne) doznane przez 
ofiarę handlu ludźmi. 

oznacza wsparcie administracyjne, logistyczne, finansowe i 
reintegracyjne udzielane ofiarom handlu ludźmi i pozostałym 
migrantom, którzy nie mogą lub nie chcą pozostawać w kraju 
docelowego pobytu i pragną dobrowolnie powrócić do kraju 
pochodzenia.

Spis treści

Reintegracja to proces dochodzenia do równowagi po przebytych 
doświadczeniach przez ofiary handlu ludźmi i ich integracji 
społecznej i ekonomicznej. Obejmuje on osiedlenie się w 
bezpiecznym otoczeniu, uzyskanie dostępu do odpowiedniego 
standardu życia, osiągnięcie dobrostanu fizycznego i 
psychicznego, szans na rozwój osobisty, społeczny i ekonomiczny 
oraz dostęp do wsparcia socjalnego i emocjonalnego.26 

Ponowny handel 
ludźmi 

ma miejsce wtedy, gdy osoba, która wcześniej była ofiarą handlu 
ludźmi, ponownie staje się ofiarą tego procederu.
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Inne formy wyzysku, jakie mogą 
występować w odniesieniu do 
handlu ludźmi i związanych z nim 
zjawisk

oznacza świadczenie usług seksualnych w zamian za pieniądze 
lub inne wynagrodzenie.

Przepisy i polityki dotyczące prostytucji w różnych krajach 
różnią się w zależności od przyjętego podejścia do tej 
kwestii. Niemal wszystkie kraje świata posiadają jakieś 
polityki dotyczące prostytucji. Sama kwestia prostytucji jest 
przedmiotem głębokiej niezgody zarówno w Europie jak i na 
świecie. Przepisy dotyczące prostytucji różnią się w zależności 
od państwa. Różne kraje stosują odmienne metody radzenia 
sobie z tą kwestią. Niektórzy uczestnicy dyskusji na temat 
zjawiska prostytucji uważają je za formę przemocy wobec 
kobiet. Na drugim krańcu spektrum prostytucję uznaje się za 
wyraz swobodnego dysponowania swoim ciałem i seksualnością 
przez daną jednostkę.

W ustawodawstwach różnych państw możemy napotkać 
różnorodne ujęcia tematu prostytucji. W Finlandii i Wielkiej 
Brytanii zakup usług seksualnych od osób znajdujących się pod 
przymusem lub ofiar handlu ludźmi jest karany. 

Inne modele przyjęte w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej można z grubsza podzielić na cztery modele 
legislacyjne. Prostytucja może być legalna i uregulowana 
prawnie (np. w Austrii, Estonii, Niemczech, Grecji, na Łotwie 
i w Holandii), legalna ale nieuregulowana (np. w Belgii, 
Bułgarii, Danii, we Włoszech, w Polsce i Portugalii), może 
być przestępstwem (np. w Chorwacji, Rumunii i na Litwie), 
bądź też tylko nabywca usług seksualnych może być karany. 
Ten ostatni model nazywa się często modelem nordyckim 
lub prawem o karalności nabywców usług seksualnych. 
Nie przewiduje on kar dla osób sprzedających takie usługi, 
a zamiast tego oferuje im wsparcie i pomoc w wyjściu z 
seksbiznesu. Zarazem penalizuje zakup usług seksualnych jako 
przestępstwo na gruncie prawa karnego, aby zmniejszyć popyt 

Prostytucja 

Spis treści



29

Rozdział V

na te usługi, który napędza handel ludźmi dla wykorzystywania 
seksualnego. W 1999 r. Szwecja jako pierwszy kraj na świecie 
wprowadziła ustawę o zakazie nabywania usług seksualnych. 
Podejście to zostało następnie przyjęte w Norwegii, a później 
w Islandii, Irlandii Północnej, Kanadzie, Francji i Irlandii, a 
ostatnio także w Izraelu. 

Spis treści

Osoba w prostytucji to neutralny, ogólny termin odnoszący się do osoby sprzedającej 
usługi seksualne. W zależności od krajowych przepisów 
dotyczących prostytucji i ogólnej kultury danego państwa, w 
różnych krajach stosuje się różne terminy określające osoby 
zaangażowane w prostytucję. 

Osoba
prostytuowana 

termin ten oznacza, że prostytucja nie jest działaniem 
wynikającym z wolnej woli. Implikuje on, że jest to coś, co 
osobie się przydarza a nie działanie z własnego wyboru. Termin 
ten opisuje osobę poddaną siłom lub działaniom pozostającym 
poza jej kontrolą. Jest to określenie, które dobrze oddaje 
sytuację ofiar handlu ludźmi dla celów seksualnych, lecz nie 
może być stosowane w dyskursie o prostytucji w krajach, gdzie 
jest ona legalna. 

Prostytutka to termin uznany przez niemal wszystkie strony debaty za 
poniżający i stygmatyzujący. Umniejsza on sprawczość i zakres 
tożsamości osoby. Może on zostać radykalnie odzyskany wraz 
z innymi stygmatyzującymi potocznymi określeniami. Nie jest 
to preferowane określenie. 

Świadczenie usług 
seksualnych w celu 
przetrwania 

oznacza sprzedawanie swojego ciała w zamian za zaspokojenie 
podstawowych potrzeb życiowych, w tym za pożywienie, 
ubranie i schronienie. Nie jest to transakcja finansowa. 
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to termin używany przede wszystkim w krajach, gdzie 
prostytucja jest legalna i uregulowana prawem, np. w Austrii, 
Niemczech, Holandii i Szwajcarii. Oznacza on uznanie 
prostytucji za jedną z form pracy, wraz z zabezpieczeniami, 
regulacjami, ubezpieczeniem i akceptacją społeczną jakie się 
z tym wiążą. W innych systemach, gdzie w świetle prawa i 
polityki prostytucja nie jest uznawana za pracę, lecz za formę 
wykorzystywania i handlu ludźmi dla celów seksualnych, 
określenie to nie jest akceptowane. 

Pracownik
seksualny 

Migracja oznacza przemieszczanie się osoby lub grupy osób przez 
granice państw lub w obrębie jednego państwa. Termin ten 
odnosi się do przemieszczających się jednostek lub populacji i 
obejmuje wszystkie rodzaje wędrówek ludzi, niezależnie od ich 
długości, elementów i przyczyn, w tym migrację uchodźców, 
osób przesiedlonych, migrantów ekonomicznych oraz osób 
przemieszczających się z innych powodów, w tym łączenie 
rodzin. 27

Migrant oznacza każdą osobę, która przemieszcza się (lub przemieściła 
się) przez granicę państwa lub w obrębie danego państwa z 
dala od swojego zwykłego miejsca zamieszkania, niezależnie 
od
1. statusu prawnego takiej osoby;
2. tego czy przemieszcza się dobrowolnie, czy nie;
3. przyczyn przemieszczania się; lub
4. długości pobytu. 

Obywatel państw 
trzecich 

oznacza osoby niebędące obywatelami państw członkowskich 
Unii Europejskiej.
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Migranci o
nieudokumentowanym 
lub nieuregulowanym 
statusie 

są często błędnie nazywani „nielegalnymi” migrantami. 
Jest to termin wyraźnie oparty na uprzedzeniach, który 
przyczynia się do budowania negatywnych stereotypów 
i kryminalizowania migrantów. Preferowane terminy to 
migrant o „nieudokumentowanym” lub „nieuregulowanym” 
statusie, choć nie powinno to przesłaniać faktu, że przemyt i 
handel ludźmi są niezgodne z prawem. Nie wszyscy migranci 
o nieuregulowanym statusie są narażeni na handel ludźmi, 
jednak są podatni na ryzyko wykorzystania, zwłaszcza jeśli 
korzystają z usług przemytników.28

Pracownik migrant to osoba, która będzie wykonywać, wykonuje lub wykonywała 
działalność zarobkową w kraju, którego nie jest obywatelem. 29 

Migracja zarobkowa przemieszczanie się osób z jednego państwa do innego lub 
w obrębie jednego państwa w celu zatrudnienia. Przepisy 
imigracyjne większości państw uwzględniają migracje 
zarobkowe. 30

Pracownik
sezonowy 

to pracownik migrant, wykonujący pracę z natury zależną 
od warunków sezonowych lub wykonywaną tylko przez 
część roku.31 Termin „pracownik sezonowy” jest określeniem 
preferowanym zamiast określeń typu „pracownik – gość”, gdyż 
sugerują one istnienie stosunku gospodarz-gość, który nie jest 
oparty na równym prawie do pracy. Migranci często napotykają 
trudności ze znalezieniem stałego zatrudnienia, przez co są 
zatrudniani tymczasowo jako pracownicy sezonowi. Wiąże się 
to z częstymi zmianami pracy. Zwykle przebywają w danym 
miejscu tymczasowo, gdyż często przemieszczają się, np. po to, 
aby zaspokoić zapotrzebowanie na pracowników w różnych 
sektorach rolnictwa w zależności od pory roku. 32 
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Pracownik
delegowany 

Przemyt osób 

to osoba oddelegowana przez swojego pracodawcę w celu 
tymczasowego wykonywania pracy w innym państwie 
członkowskim UE na podstawie umowy o świadczenie usług, 
delegacji wewnętrznej w grupie przedsiębiorstw lub rekrutacji 
prowadzonej przez agencję pracy tymczasowej. Pracownicy 
delegowani nie są chronieni przepisami prawa pracy kraju 
przeznaczenia. Mimo, że delegowanie pracowników ma 
na celu stworzenie pewnych ram dla regularnej migracji, 
to w wielu przypadkach jest wprowadzane nieprawidłowo, 
co prowadzi do narażenia osób na handel ludźmi w celu 
wykorzystywania pracowników.33 

to działalność polegająca na transportowaniu osób z 
pominięciem oficjalnych procedur regulujących przekraczanie 
granic państwowych. Jest to raczej przestępstwo przeciwko 
państwu niż przeciwko osobie. Często zdarza się, że przemytnicy 
naruszają również prawa człowieka migrantów, lecz ich rola 
sprowadza się głównie do świadczenia usług poszukiwanych 
przez migrantów w sytuacjach, gdy nie są one oferowane przez 
uregulowane, zorganizowane systemy migracji. Przemyt osób 
wiąże się z pobieraniem opłat za ułatwianie nieuregulowanej 
migracji i przekraczania granic. 

Przemytnik to osoba, która świadczy usługi polegające na nielegalnym 
przetransportowaniu migranta do państwa, którego nie jest 
obywatelem ani w którym nie przebywa na stałe. Usługi te 
są zwykle świadczone w zamian za korzyści materialne lub 
finansowe, z niewielkim lub żadnym poszanowaniem dla 
bezpieczeństwa i dobrostanu migranta. 

Praca przymusowa zgodnie z Konwencją MOP dotyczącą pracy przymusowej lub 
obowiązkowej termin ten oznacza wszelką pracę lub usługi 
wymagane od jakiejś osoby pod groźbą jakiejkolwiek kary i 
do których dana osoba nie zgłosiła się dobrowolnie. Poniżej 
wymieniono sześć elementów charakterystycznych dla pracy 
przymusowej. Zwykle pracownik poddany jest działaniu dwóch 
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Praca dzieci to każda praca wykonywana przez dziecko, która pozbawia 
je dzieciństwa, potencjału i godności i jest szkodliwa dla 
rozwoju fizycznego i umysłowego dziecka.35 Nie każda 
praca wykonywana przez dzieci jest jednak klasyfikowana 
jako praca dzieci. Wykonywanie przez dzieci i młodzież 
pracy, która nie wpływa negatywnie na ich zdrowie i rozwój 
osobisty ani nie koliduje z edukacją, uznawane jest z zasady 
za zjawisko pozytywne. Obejmuje to takie formy aktywności, 
jak pomaganie rodzicom w domu, w firmie rodzinnej lub 
zarabianie na własne wydatki poza godzinami nauki i w czasie 
wakacji lub ferii szkolnych. Praca dzieci, która pozbawia je 
dzieciństwa, potencjału i godności, jest szkodliwa dla rozwoju 
fizycznego i umysłowego dziecka.35 Praca dzieci w znaczeniu 
negatywnym odnosi się do pracy szkodliwej dla umysłowego, 
fizycznego, społecznego i moralnego rozwoju dziecka, która 
koliduje z edukacją przez pozbawienie dzieci możliwości 
chodzenia do szkoły, zmuszanie ich do przedwczesnego 
zakończenia edukacji lub pracy wymagającej łączenia nauki w 
szkole z nadmiernie ciężką i czasochłonną pracą.

lub większej liczby tych elementów łącznie; a) przemoc fizyczna 
lub seksualna; b) ograniczenie możliwości przemieszczania 
się pracownika; c) zniewolenie w wyniku zadłużenia/praca za 
długi; d) zatrzymywanie wynagrodzenia lub odmowa wypłaty 
jakiegokolwiek wynagrodzenia; e) konfiskata paszportów lub 
innych dowodów tożsamości; f ) groźba zadenuncjowania 
pracownika organom władzy. 34

Niewolnictwo
domowe 

to forma handlu ludźmi, która jest wyjątkowo trudna do wykrycia, 
bowiem praca jest wykonywana w domach prywatnych. Praca 
służby domowej jest ze swej natury ukrytą formą zatrudnienia, 
często odbywa się też w szarej strefie gospodarczej. Pojęcie 
służby domowej odnosi się do szeregu sytuacji, które łączą 
określone cechy wspólne: podporządkowanie, zastraszanie i 
zobowiązanie do wykonywania pracy na rzecz osoby prywatnej, 
wyjątkowo niskie wynagrodzenie lub jego brak, niewiele 
dni wolnych od pracy, przemoc psychiczna i (lub) fizyczna, 
ograniczenie swobody przemieszczania się, pozbawienie 
minimum prywatności i opieki zdrowotnej. Ze względu na 
fakt, że pracownik zamieszkuje w domu pracodawcy, może być 
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Zniewolenie w
wyniku zadłużenia 

oznacza nielegalną praktykę polegającą na przyjęciu przez 
osobę faktycznej lub rzekomej pożyczki (często w związku 
z uiszczeniem opłat rekrutacyjnych, pokryciem kosztów 
wyżywienia i transportu ofiar), którą ma następnie spłacać 
ze swojej pracy. W rzeczywistości jednak zadłużenie rośnie z 
czasem, przez co jego spłata staje się niemożliwa.

zmuszany do dyspozycyjności w dzień i w nocy, często mieszka 
w niedopuszczalnych warunkach i może być wykorzystywany, 
upokarzany, dyskryminowany i karany. 36

Grooming polega na nawiązywaniu więzi emocjonalnej z dzieckiem 
lub bezbronną osobą dorosłą i zdobyciu ich zaufania 
w celu wykorzystania seksualnego lub handlu ludźmi. 
Grooming może odbywać się zarówno przez Internet jak 
i osobiście. Osoba uprawiająca grooming ukrywa swoje 
prawdziwe zamiary i może poświęcać wiele czasu na 
zdobycie zaufania dziecka. Może też dążyć do zdobycia 
zaufania całej rodziny, aby uzyskać zgodę na pozostanie 
sam na sam z dzieckiem. Jeżeli jest osobą pracującą z 
dziećmi może stosować podobne taktyki w stosunku do 
pozostałych dzieci. Przestępca udaje, że jest kimś innym, 
np. w kontaktach przez Internet twierdzi, że jest w tym 
samym wieku, co rozmówca, może oferować rady lub 
zrozumienie, kupować prezenty, poświęcać dziecku uwagę, 
wykorzystywać swoją pozycję zawodową lub reputację, 
zabierać dziecko na wycieczki, wyprawy lub wyjazdy 
wakacyjne itp.37

Seasoning to technika polegająca na łamaniu oporu ofiary wobec 
warunków handlu ludźmi. Polega ona na pacyfikacji ofiary 
przez połączenie manipulacji psychologicznej, zastraszania, 
gwałtów zbiorowych, sodomii, bicia, pozbawiania jedzenia 
lub snu, izolowania od przyjaciół i rodziny lub innych źródeł 
wsparcia oraz na grożeniu dzieciom ofiary lub przetrzymywaniu 
ich jako zakładników.
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Fikcyjne małżeństwo zawierane jest w celu uzyskania prawa do przemieszczania 
się i pobytu zgodnie z prawem UE. W zależności od 
okoliczności, synonimem upozorowanego małżeństwa 
mogą być inne określenia, jak np. małżeństwo dla wygody, 
upozorowane małżeństwo, fałszywe małżeństwo, czy 
oszukańcze małżeństwo. Terminy te (i ich odpowiedniki 
w językach państw Unii Europejskiej) z zasady nie 
zawsze są uznawane przez prawo, lecz stosuje się je w 
dokumentach dotyczących polityk, tekstach socjologicznych 
i kryminalistycznych opisujących to zjawisko. 38

Spis treści

Dyskryminacja oznacza odmienne traktowanie ze względu na rozmaite 
kryteria, chyba że kryterium jest uzasadnione ze względu na 
zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące 
osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.

Dyskryminacja w krajach przeznaczenia jest rzeczywista 
i wywiera pośredni lub bezpośredni wpływ na osoby i 
otrzymywane przez nie usługi. Migranci, a zwłaszcza kobiety, 
często doświadczają dyskryminacji ze względu na wiele 
kryteriów, np. z powodu statusu migrantów w połączeniu 
z innymi kryteriami, takimi jak rasa, płeć, wyznanie, 
przynależność etniczna, rzeczywisty lub postrzegany stan 
zdrowia i inne powody. 

Mężczyźni stają się ofiarami dyskryminacji głównie ze względu 
na niedobór usług. Ponadto powszechnej dyskryminacji 
społecznej doświadczają mężczyźni okazujący słabość. Dużo 
trudniej jest im zgłaszać naruszenia, których doświadczyli, 
ponieważ towarzyszy im niechęć do przyznania, że padli 
ofiarami przestępstwa.

Rasizm i stereotypy również odgrywają pewną rolę w praktykach 
dyskryminacyjnych skierowanych przeciwko migrantom, w 
zależności od tego, w jakim stopniu społeczeństwo jest gotowe 
na przyjęcie migrantów o odmiennych doświadczeniach, 
wyznających odmienne wartości. Kontakty z osobami o 
odmiennym wyglądzie, języku czy zachowaniu mogą wyzwalać 
wiele jawnych lub ukrytych form dyskryminacji. 
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Kwestie związane z handlem 
ludźmi i wykorzystywaniem w 
odniesieniu do dzieci 

Ochrona dzieci oznacza zapobieganie wszelkim formom wykorzystywania i 
wyzysku dzieci, handlu dziećmi, przemocy wobec dzieci i ich 
torturowania oraz reagowanie na takie sytuacje.

Spis treści

Dziecko zgodnie z Konwencją ONZ o Prawach Dziecka oznacza każdą 
osobę, która nie ukończyła 18 lat.

Młoda osoba lub 
młody dorosły 

odnosi się do osób w wieku od 18 do 24 lat. Dla zachowania 
statystycznej spójności w różnych regionach, ONZ definiuje 
„młodzież” jako osoby w wieku od 15 do 24 lat, bez uszczerbku 
dla innych definicji stosowanych przez państwa członkowskie. 
Wszystkie dane statystyczne ONZ dotyczące młodzieży 
tworzone są więc w oparciu o tę definicję, co jest odzwierciedlone 
w rocznikach statystycznych prowadzonych przez biuro ONZ 
do spraw edukacji, zatrudnienia i zdrowia.

Dzieci w migracji termin ten odnosi się do dużej grupy dzieci migrujących z kraju 
pochodzenia na terytorium UE i w jego obrębie w poszukiwaniu 
możliwości przetrwania, bezpieczeństwa, lepszych warunków 
życia i edukacji, możliwości ekonomicznych, ochrony przed 
nadużyciami i wykorzystywaniem oraz różnych kombinacji 
tych elementów. Mogą one przemieszczać się z rodzinami, 
samodzielnie, lub z osobami niespokrewnionymi. Dzieci te 
mogą ubiegać się o ochronę międzynarodową, być ofiarami 
handlu ludźmi lub migrantami o nieudokumentowanym 
statusie.
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Dzieci pozbawione 
opieki 

to dzieci, które zostały rozdzielone z obojgiem rodziców i 
pozostałymi krewnymi i nie znajdują się pod opieką osoby 
dorosłej, która zgodnie z prawem lub zwyczajem jest za 
tę opiekę odpowiedzialna. Termin ten jest preferowany 
zamiast określenia „samotne dzieci”, który może mieć 
lekceważący wydźwięk i narażać te dzieci na wykluczenie 
z systemów praw dziecka lub opieki nad dziećmi.

Dzieci
odseparowane 

to dzieci odseparowane od obojga rodziców lub od 
poprzednich opiekunów prawnych lub zwyczajowych, 
lecz niekoniecznie rozdzielone z pozostałymi krewnymi. 
Grupa ta może więc obejmować dzieci pozostające pod 
opieką innych dorosłych krewnych. 39

Przemoc seksualna 
wobec dzieci 

obejmuje zarówno wykorzystywanie jak i molestowanie 
seksualne dzieci. Termin ten może być stosowany ogólnie do 
obydwu tych zjawisk, zarówno w odniesieniu do działań jak i 
zaniechań oraz w związku z przemocą fizyczną i psychiczną.40

Ustalenie
najlepszego
interesu dziecka 

oznacza procedurę opartą na kompleksowych, 
ustrukturyzowanych metodach oceny ryzyka i odporności 
dziecka oraz identyfikacji przypadków wykorzystania, wyzysku, 
handlu ludźmi i przemocy. Ustalenie najlepszego interesu 
dziecka ma na celu podjęcie decyzji leżącej w jego najlepszym 
interesie w związku z konkretną kwestią, zaś w odniesieniu 
do dzieci migrujących – znalezienie długoterminowego 
rozwiązania.



39

Rozdział VI

Opiekun prawny to niezależna osoba, której zadaniem jest ochrona interesów 
dziecka i jego ogólnego dobrostanu i w tym celu uzupełnia 
ograniczoną zdolność prawną dziecka. Opiekun prawny 
jest ustawowym przedstawicielem dziecka we wszelkich 
postępowaniach w takim samym zakresie jak rodzic.

Spis treści

Udział dziecka Dzieciom przysługuje prawo do wyrażania swoich poglądów 
oraz do ich poszanowania i odpowiedniego uwzględnienia. 
Oznacza to zagwarantowanie, że obawy, perspektywy i sugestie 
dzieci zostaną wysłuchane przez rodziców, nauczycieli, twórców 
polityk i specjalistów oraz uwzględnione we wszystkich 
kwestiach dotyczących dzieci. 
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