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Handel ludźmi (FAQ) 

1. Co oznacza pojęcie handlu ludźmi? 

Według ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny handlem ludźmi jest werbowanie, transport, 

dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: 

1) przemocy lub groźby bezprawnej, 

2) uprowadzenia, 

3) podstępu, 

4) wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania 

przedsiębranego działania, 

5) nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności, 

6) udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie 

sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą 

– w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych 

formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, 

w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu 

pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom prawa. 

2. Z jakimi instytucjami mogę się skontaktować w celu otrzymania pomocy w przypadku 

ofiar handlu ludźmi? 

▪ MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

➢ www.handelludzmi.eu 
➢ Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, Departament Polityki 

Migracyjnej 
➢ fax: (+ 48 22) 601 45 56 
➢ e-mail: zespol.handel@msw.gov.pl 

▪ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI 

➢ Wydział do Walki z Handlem Ludźmi, Biuro Służby Kryminalnej 
➢ fax: (+ 48 22) 60 134 67 

W przypadku posiadania informacji o zdarzeniach mogących świadczyć o popełnieniu 

przestępstwa handlu ludźmi, pedofilii oraz pornografii z udziałem małoletniego: telefon 

zaufania : 664 974 935, e-mail: handelludzmibsk@policja.gov.pl 

▪ KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ 

➢ Zarząd Operacyjno-Śledczy 
➢ fax: (+ 48 22) 500 47 97 
➢ e-mail: zos.kg@strazgraniczna.pl 

▪ KRAJOWE CENTRUM INTERWENCYJNO-KONSULTACYJNE DLA POLSKICH I 
CUDZOZIEMSKICH OFIAR HANDLU LUDŹMI 

http://www.handelludzmi.eu/
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➢ www.kcik.pl 
➢ tel.: (+48 22) 628 01 20, w sprawach pilnych telefon całodobowy: 605 687 750 
➢ e-mail: info@kcik.pl 

▪ FUNDACJA PRZECIWKO HANDLOWI LUDŹMI I NIEWOLNICTWU „LA STRADA” 

➢ www.strada.org.pl 
➢ tel./fax: (+ 48 22) 622 19 85 tel. zaufania: (+ 48 22) 628 99 99 
➢ e-mail: strada@strada.org.pl 

▪ STOWARZYSZENIE PO-MOC DLA KOBIET I DZIECI IM. MARII NIEPOKALANEJ 

➢ www.po-moc.pl 
➢ tel.: (+48 32) 255 38 69 fax: (+48 32) 739 00 22 
➢ e-mail: biuro@Po-MOC.pl 

▪ FUNDACJA DZIECI NICZYJE 

➢ www.fdn.pl 
➢ tel/fax: (+48 22) 616 02 68, (+48 22) 616 03 14 
➢ e-mail: fdn@fdn.plundefined 
➢ telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111 

▪ FUNDACJA ITAKA - CENTRUM POSZUKIWAŃ LUDZI ZAGINIONYCH 

➢ www.zaginieni.pl 
➢ tel.: (+48 22) 620 16 10 fax: (+48 22) 654 79 73 
➢ e-mail: biuro@zaginieni.pl 
➢ Całodobowa linia wsparcia: 0 801 24 70 70 (z zagranicy i telefonów komórkowych: 

+48 22 654 70 70) 
➢ telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka: 116 000 
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