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Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć przedstawia raport na temat zjawiska handlu ludźmi w Polsce  

 
Notatka prasowa, 

 19 sierpnia 2015 r. 

  
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć ma przyjemność przedstawić Państwu trzecią edycję corocznego raportu 
nt. zjawiska handlu ludźmi w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ofiar cudzoziemskich. W raporcie 
ujęte zostały dane statystyczne za rok 2014 oraz częściowe dane dotyczące roku 2015. 
 
Handel ludźmi od kilku lat pozostaje trzecim najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie. Szacuje się, że co 
roku jego ofiarą pada ok. 2 miliony osób, 1/3 to dzieci. W Polsce w 2014 r. stwierdzonych zostało 76 przestępstw 
handlu ludźmi, w których pokrzywdzonych zostało 50 osób. Większość z nich (37 osób) została wykorzystana w 
pracy lub usługach o charakterze przymusowym, a 37 osób w prostytucji, pornografii lub innych formach 
seksualnego wykorzystania. Większość ofiar niezmiennie stanowią kobiety (aż 86%). W pierwszym półroczu 2015 r. 
odnotowano 28 przestępstw handlu ludźmi, których ofiarą padły 22 osoby. Należy pamiętać, że z uwagi na specyfikę 
tego przestępstwa faktyczna liczba ofiar handlu ludźmi pozostaje nieznana, a co za tym idzie do większości 
pokrzywdzonych nie dociera żadna pomoc. 
 
Centrum zajmuje się tematyką handlu ludźmi zarówno w aspekcie praktycznym, jak i teoretycznym. Tematyka 
handlu ludźmi pojawia się w organizowanych dla różnych grup szkoleniach, w szczególności dla funkcjonariuszy 
Straży Granicznej. Kolejną płaszczyzną, aktywności CPPHN jest pomoc prawna i identyfikacja ofiar oraz współpraca 
w tej mierze z Fundacją Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada. Trzecim aspektem tego rodzaju 
działalności są projekty skierowane do ogółu społeczeństwa, mające funkcję prewencyjną, uświadamiającą charakter 
zagrożeń związanych z przestępstwem handlu ludźmi, tj. kampanie społeczne (m.in. kampania z MSW i Policją), 
wykłady dla prawników, studentów prawa i kierunków pokrewnych jak i dla licealistów. Centrum jest ponadto 
członkiem Zespołu do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi, będącym opiniodawczo- doradczym 
organem Prezesa Rady Ministrów oraz członkiem Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi 
Ludźmi, a  od 2014 r. partnerem w koordynowanym przez Fundację La Strada projekcie Ogólnopolskiej Sieci 
Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi. 
 
Uzupełnieniem tych działań jest praca badawcza, której przykładem jest niniejszy raport, przygotowany w celu 
ułatwienia zainteresowanym osobom dostępu do zbiorczych danych na temat zjawiska handlu ludźmi w Polsce, ze 
szczególnym uwzględnieniem ofiar cudzoziemskich. W prezentowanym opracowaniu znalazły się zarówno 
informacje odnośnie krajowego, europejskiego i światowego systemu przeciwdziałania handlowi ludźmi, jak i 
szczegółowe dane statystyczne obrazujące sytuację w Polsce w roku 2014 oraz częściowo w pierwszej połowie roku 
2015. Za udostępnienie danych statystycznych, wykorzystanych w niniejszej publikacji, pragniemy serdecznie 
podziękować Fundacji La Strada, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych oraz Komendzie Głównej Policji. 

 
Raport "Przeciwdziałanie handlowi ludźmi w 2014 r./ I - VI 2015 r." 

http://media.wix.com/ugd/1fb8cf_a5f6348f7ae44f648bbab95e0280cfda.pdf 

 
Kontakt: 
Magdalena Sobczyk 
sobczyk@pomocprawna.org 
numer telefonu: 666 203 575 


