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Streszczenie: 

Pojęcie ,,prostytucji” pochodzi od łacińskiego słowa prostitutio, oznaczającego nierząd  

uprawiany w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Pojęcie to łączy się z definicją 

wykolejenia społecznego, które jest pojęciem oznaczającym niedostosowanie się do 

społecznego ładu. Przyczynami prostytucji są między innymi: bezrobocie w kraju, ubóstwo 

oraz brak wykształcenia. Znaczne utrudnienia w podjęciu legalnej pracy za granicą powodują, 

że kobiety poszukujące sposobu na poprawę swojej sytuacji materialnej łatwiej padają ofiarą 

handlu ludźmi do celów prostytucji. W Polsce zjawisko prostytucji nie jest karane, lecz 

istnieją sankcje za czerpanie korzyści majątkowej z tego procederu, uregulowane jest to 

w kodeksie karnym w art. 204 a także w art. 203 KK. Legalna prostytucja istnieje w wielu 

państwach np. w Wielkiej Brytanii, Holandii, Grecji czy też we Włoszech. W Polsce 

prostytucja nie została do końca uregulowana prawnie, jednak zdaniem autorki prostytucja 

w Polsce powinna być jak najbardziej legalna. 

 

Abstract: 

Notion ,,prostitution’’ came from the Latin word prostitutio, which mean the prostitution 

practiced to the purpose business assets. This concept is combined with the definition of 

social derailment, which is a notation indicating the maladjustment oneself to the social order. 

The examples of reasons for the prostitution are: unemployment in the country, the poverty 

and the lack of the education. Considerable impediments in undertaking an legal overseas job 

cause, that the women are searching for the way to improve their financial circumstances, 

which leads to they easily became the victim of the human trafficking for the purposes of the 

prostitution. In Poland the occurrence of the prostitution doesn’t have a criminal record, but 

the sanctions for drawing financial gain from this practice are exist, they are regulated in 

articles 204 and 203 of Polish Penal Code. The legal prostitution exists in many countries for 

example in Great Britain, Netherlands, Greece and also in Italy. For now in Poland 

prostitution in not settled legally, however according to the author the prostitution in Poland 

should be legal. 
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