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Streszczenie

Artykuł jest próbą analizy zjawiska nie stosowania rozmaitych środków bezpie-
czeństwa przez osoby świadczące usługi seksualne. Dodatkowo zaprezentowano w nim
wyniki badań przemocy i nadużyć wśród mężczyzn świadczących usługi seksualne oraz
katalog sposobów służących zabezpieczaniu się przed konsekwencjami rozmaitych form
przemocy. Nawiązując do koncepcji Melissy Farley autorka sformułowała projekt umo-
wy o usługi seksualne, uwzględniający warunki wykonywania tej pracy w Polsce, wyra-
żając i uzasadniając zarazem wątpliwość, czy osoby posiadające wiedzę o realiach pracy
w sex biznesie zdecydowałyby się na podpisanie zobowiązań zawartych w takiej umowie.
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(Lack of) Safety in the Provision of Sexual Services;
Awareness of Risks and Consequences of Working in the Sex Business

on the Example of Experiences of Male Individuals Involved in Prostitution
Abstract

The paper presents a tentative analysis of the phenomenon consisting in the
failure to use available protective measures by individuals who provide sexual services.
Additionally, it presents the results of research on violence and abuse among male
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sex workers, as well as the catalogue of measures which they can use as a protection
against various forms of violence. Referring to the concept of Melissa Farley, we have
formulated a draft agreement for the provision of sexual services, taking into account
the conditions of the provision of such services in Poland. At the same time we expressed
a justified doubt as to whether any individual aware of the reality of working in the sex
business would be willing to accept the commitments included in such agreement.

Key words: safety, prostitution, sexual services, violence

Wstęp

Niniejszy artykuł jest próbą dokonania analizy poziomu bezpie-
czeństwa osób świadczących usługi seksualne. Temat ten jest rzad-
ko poruszany przez naukowców, prawników i dziennikarzy. Uważany
za banalny, nie wzbudza większego zainteresowania opinii publicz-
nej. Problem zagrożonego bezpieczeństwa omawiany jest zazwyczaj
w kontekście zjawiska handlu ludźmi dla celów prostytucyjnych, któ-
rzy zostali zmanipulowani lub oszukani i wbrew woli wywiezieni do
agencji towarzyskiej. W wielu krajach Europy prostytucja jest zalega-
lizowana. Organizacje pozarządowe szacują, że handel ludźmi odby-
wa się pod pretekstem werbowania ich do pracy. W tym celu stosuje
się szereg podstępnych metod. Głównym celem działania grup prze-
stępczych jest dostarczanie nowych pracownic dla rozwoju przemysłu
seksualnego (Gardian-Miałkowskan 2013: 23). Problem prostytucji
rozpatruje się przeważnie w związku z ryzykiem rozpowszechniania
zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową, w szczególności
wirusa HIV. Pomija się jednak fakt, że większość uwikłanych w prosty-
tucję osób staje się ofiarami przemocy fizycznej, psychicznej i seksual-
nej. Każdorazowo narażone są na niebezpieczeństwo ze strony swoich
klientów i sutenerów. Większość rozwiązań prawnych zazwyczaj opar-
ta jest na moralnym odrzuceniu prostytucji oraz działaniach polegają-
cych na uchronieniu społeczeństwa przed jej negatywnymi skutkami.
Próby zapewniania bezpieczeństwa prostytuującym się osobom scho-
dzą na dalszy plan. Uwidacznia się to w funkcjonujących stereotypach,
co ma wpływ na krytyczną postawę społeczeństwa wobec osób podej-
mujących aktywność prostytucyjną. Takim ludziom przypisuje się brak
jakichkolwiek zasad moralnych, a ich zachowania oceniane są jako
wulgarne (Walendzik-Ostrowska 2006: 35). Dodatkowo, traktuje się
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ich jako obywateli drugiej kategorii, którzy nie zasługują na szacunek.
Z drugiej jednak strony, w społeczeństwie funkcjonują grupy zwolen-
ników legalizacji prostytucji, tzw. ruchy pro-prostytucyjne. Przekonują
one, że jest to praca jak każda inna, którą rządzą prawa rynku: popytu
i podaży, a osobom trudniącym się tym zajęciem należy zapewnić wol-
ny wybór. Zakładają, że osoby podejmujące aktywność prostytucyjną
samodzielnie podjęły taką decyzję i świadczenie usług seksualnych na-
stępuje za ich pełną zgodą (Jeffreys 2001: 38). Większość osób obiera
tę drogę zarobku z przyczyn ekonomicznych. Czasem traktując ją jako
pracę dodatkową. Przeważnie zmuszane są do wykonywania wszel-
kich, nawet najbardziej wybujałych życzeń swoich klientów. Ryzyko
zachorowania na choroby typu kiła, żółtaczka czy HIV/AIDS wów-
czas wyraźnie wzrasta (Jeffreys 2001: 38).

Osiąganie celu jako racjonalna czynność ludzka

Przejawem aktywności jednostki są czynności zewnętrzne i my-
ślowe, które ona wykonuje. Mają charakter celowy, krótko mówiąc,
zmierzają do osiągnięcia określonego wyniku końcowego. Zasadni-
czym celem może być zdobycie wiedzy o otoczeniu, podjęcie decyzji
oraz wprowadzenie jej w życie (Kozielecki 1969: 9). Na podstawie
dotychczasowych ustaleń można przyjąć, że każda jednostka osiąga
i rozwiązuje problemy podejmując trzy czynności tj. zdobywa infor-
macje i wiedzę, jak może rozwiązać problem, następnie podejmuje
decyzję, a potem ją wykonuje. I tak np. osoba bez środków finan-
sowych uczy się jak można je pozyskać realizując ustalony wcześniej
plan. W związku z tym w zależności od założonego celu, czynności
ludzkie dzieli się na:
Czynności orientacyjne cel — orientacja w otoczeniu
Czynności decyzyjne cel-podjęcie decyzji o jej działaniu
Czynności wykonawcze cel-wykonanie decyzji

Dzięki czynnościom orientacyjnym człowiek poznaje otaczają-
cą go rzeczywistość umożliwiając sobie zdobycie informacji, które są
niezbędnym warunkiem racjonalnego działania (Kozielecki 1969: 9).
Szewczuk wyróżnia dwa rodzaje czynności orientacyjnych tj. proce-
sy spostrzegania (odzwierciedlenie przedmiotów i zjawisk) i procesy
myślowe (wykonanie różnorodnych operacji umysłowych takich jak:
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analiza, synteza, uogólnianie, abstrahowanie). Spostrzeżenia pozwa-
lają zdobyć dość elementarne informacje o otoczeniu, zaś dzięki pro-
cesom myślowym formułuje się hipotezy o rzeczywistości, wymyśla
nowe idee i metody pracy. Osiągnięte wyniki umożliwiają wszechstron-
ne i głębsze poznanie świata. (Szewczuk 1962). Natomiast Czynności
decyzyjne, jak sama nazwa sugeruje, prowadzą do podjęcia decyzji.
Mimo uzyskanej wiedzy, większość ludzi nie potrafi podejmować ra-
cjonalnych działań. Opierają się raczej na intuicji, co doprowadza
do różnych niepowodzeń i porażek życiowych. Czynności wykonaw-
cze umożliwiają wykonanie ustalonych wcześniej celów. Dzięki nim
jednostka przeobraża otoczenie, przystosowując je do swoich potrzeb
i możliwości. Dla lepszego zrozumienia zachodzących relacji miedzy
w/w trzema zasadniczymi czynnościami, przedstawię je jako odrębne
systemy funkcjonalne człowieka.

Ryc. 1. Schemat blokowy zasadniczych systemów funkcjonalnych człowieka
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Źródło: (Kozielecki 1969: 12).

Rycina wskazuje na sieć połączeń istniejących między trzema
strukturami, o których mowa. System orientacji przesyła informacje
I1, I2, I3…In na temat otoczenia do systemu decyzji, który w efekcie
skutkuje jej wyborem tj. D1, D2, D3…Dn kierowane do wykonania.
Ponadto, trzeba zwrócić uwagę na fakt, że w trakcie podejmowania de-
cyzji ludzie zdobywają dodatkowe informacje o świecie, które system
przekazuje zwrotnie na płaszczyznę orientacji. Natomiast system wy-
konania próbuje realizować podjętą decyzję, jednocześnie otrzymujac
dodatkowe informacje. W działalności człowieka można wyróżnić trzy
fazy czasowe, jakie po sobie następują tj. orientację, decyzję i wyko-
nanie. Poznajemy rzeczywistość nie tylko w czasie realizowania okre-
ślonych czynności orientacyjnych, ale także podczas podejmowania
decyzji i wprowadzania jej w życie (Kozielecki 1969: 9–13).
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Rodzaje ryzyka i konsekwencje pracy w sex-biznesie

Biorąc pod uwagę ten uproszczony system funkcjonowania czło-
wieka3, można zadać pytanie: Czy osoby podejmujące decyzję o świad-
czeniu usług seksualnych dokonały świadomego wyboru? Czy wcze-
śniej orientowały się, że jest to przesiąknięte przemocą, wyzyskiem
oraz rozmaitymi formami ucisku i gwałtu?

Dorais wymienił trzy typy ryzyka związanego z prostytuowaniem
się:

• Obiektywny — faktyczne prawdopodobieństwo zakażenia STI
i HIV/AIDS;

• Spostrzegany — subiektywne przekonanie o poczuciu swojego
bezpieczeństwa (Dorais 2005: 70). Dotyczy to większości osób
rozpoczynających pracę w sex- biznesie. Dopiero w czasie świad-
czenia usług seksualnych weryfikuje się ich orientacja i spostrze-
żenia na temat tego zajęcia.

• Akceptowany — uważane za naturalne i nieuniknione lub nawet
pożądane. Obrazuje się pogodzeniem z faktem, że takie naduży-
cia będą miały miejsce (Dorais 2005: 70).
To podejście tych, którzy wielokrotnie doświadczyli różnorodnych

form przemocy i ucisku. Możemy wyróżnić następujące konsekwencje
wynikające z pracy w usługach seksualnych: Konsekwencje społeczne,
do których zalicza się stygmatyzację, marginalizację, dyskryminację,
odrzucenie, możliwość wejścia w konflikt z prawem.

• Konsekwencje fizyczne, takie jak: pobicia, kradzieże, gwałty, a na-
wet utrata życia, doświadczanie zachowań agresywnych i dewia-
cyjnych ze strony klienta i/lub sutenera, możliwość zakażenia STI
i HIV/AIDS.

• Konsekwencje psychiczne, do których zalicza się: upokorzenie
i przekonanie o swojej winie, obawa przed ujawnieniem swego za-
jęcia, niskie poczucie wartości, nieakceptowanie i obrzydzenie do
własnego ciała, problemy emocjonalne i seksualne w związkach
partnerskich, oziębłość seksualna, niechciana ciąża, uzależnie-
nia (Walendzik-Ostrowska 2006: 38). Należy jednak pamiętać, że

3 W przedstawionym uproszczonym procesie decyzyjnym świadomie pomininełam
kwestię wartości, dlatego też przedstawione zagadnienie powinieno być traktowane
jako inicjujące szerszą dyskusję nad podjętą tematyką.
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doświadczenie seksualnego nadużycia pozostawia nieodwracalny
uraz odtwarzany z każdym nowym spotkaniem. Chronicznie niska
samoocena skutkuje odizolowaniem, prowadząc w konsekwencji
do prób samobójczych (Dorais 2005: 98).
Przemoc może być synonimem prostytucji. Różnie objawiają się

takie nadużycia, np.: skaleczenia, stłuczenia, oszpecenie, poniżanie,
bicie, duszenie, gwałty, zmuszanie do odbycia stosunku seksualnego
bez zabezpieczania, brak wynagrodzenia za usługę itp. Piętno i wstyd
związany ze świadczeniem usług seksualnych utrzymują się, mimo
ich legalizacji. Dotychczas przeprowadzono bardzo mało badań doty-
czących doświadczania przemocy i nadużyć prostytuujących się osób.
Z brytyjskich analiz wynika, że 63% kobiet, które sprzedają swoje cia-
ło spotkało się z przemocą fizyczną i seksualną. Ich zajęcie miało przy
tym negatywny wpływ na rozwój psychiczny i emocjonalny (Wijers, van
Doorninck 2009: 82). Z danych Melissy Farley, która przeprowadziła
badania z udziałem 475 prostytuujących się osób (w tym kobiet, męż-
czyzn i transseksualistów) w pięciu krajach (RPA, Tajlandia, Turcja,
USA, i Zambia): wynika, że kobiet spełniało kryteria zespołu stre-
su pourazowego (PTSD) (Farley et al. 1998: 418). Faugier i Sargeant
(1997), które objęły badaniami 179 byłych prostytutek stwierdziły, że
50% kobiet było często gwałconych, a niewiele mniej regularnie bi-
tych przez swoich alfonsów. Natomiast Barnard, Hart i Church (2000)
odnotowali, że badanych doświadczyło przemocy ze strony klienta,
przy czym tylko 1⁄3 z nich zgłosiła to na policji. Większość osób świad-
czących usługi seksualne ukrywa wszelkie formy przemocy z obawy, że
nie zostaną potraktowane poważnie. Na sprawach sądowych uznawa-
ne są jako mało wiarygodne ofiary. Wykazały, że przemoc była silnie
związana z otoczeniem, w którym pracowały, a 81% z 115 prostytu-
tek doświadczyło przemocy ze strony klientów. Z kolei Kinnell (2008)
przedstawiła w swoich badaniach 51 przypadków prostytutek, które
stały się ofiarami zabójstwa. Okazuje się, że 62% morderców stanowi-
li klienci, 17% partnerzy osób świadczących usługi seksualne, zaś 3%
to inne osoby, a kolejne 3% — osoby nieznane. Z prac Benson (1999)
i Day (2001) wynika, że większość badanych była ofiarami swoich
klientów i innych sprawców. Prostytuujący się doświadczali słownych
gróźb, przemocy fizycznej i wykorzystywania seksualnego. Większość
mężczyzn uwikłanych w prostytucję, którzy byli ofiarami powtarzają-
cych się ataków seksualnych, fizycznych i słownych nie zgłasza tych
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incydentów na policji, ze względu na poniżenie ze strony funkcjo-
nariuszy (Wijers, van Doorninck 2009: 82). Nadużyć na mężczyznach
świadczących usługi seksualne dokonują również osoby homofobiczne
(Zuilhof 1999: 27–33).

Seksuolog Zbigniew Izdebski, który przeprowadził badania na
grupie 28 mężczyzn praktykujących kontakty seksualne z mężczyzna-
mi stwierdził, że zaledwie trzech z nich przyznało, że zostało zmuszo-
nych do podjęcia czynności wbrew ich woli (Izdebski 2012: 592–593).
Uważam jednak, że referowane badania nie odzwierciedlają rzeczywi-
stości. Z moich obserwacji wynika, że takich przypadków jest znacznie
więcej. Informacje od respondentów na temat nadużyć lub przemocy
nie były wypowiadane wprost. Taki przekaz był zazwyczaj zawoalo-
wany w wypowiedziach dotyczących ich relacji lub spotkań z klien-
tami/klientkami. Przeważnie wstydzili się o tym mówić, co może być
spowodowane pewnym wzorcem kulturowym. Istnieje przekonanie,
że mężczyzna powinien m.in. być pewny siebie, silny, dominujący, od-
ważny a także kontrolować swoje emocje (Melosik 2002: 115).

Jak wynika z przywołanych wyników badań, osoby świadczące
usługi seksualne bez względu na płeć poddawane są przemocy, wyzy-
skowi, a nawet stają się ofiarami morderstw. Złe warunki pracy wyni-
kają przede wszystkim ze stygmatyzacji, marginalizacji i dyskryminacji
tego zjawiska w życiu społecznym. Sprzyja temu również większość
rozwiązań prawnych, które są odzwierciedleniem warunków i życia
osób świadczących usługi seksualne. Wyróżnia się cztery modele legi-
slacyjne: prohibicjonizm, reglamentaryzm, neoreglamentaryzm i abo-
licjonizm. Ich głównym celem jest redukowanie lub kontrola przemy-
słu seksualnego, w praktyce zaś całkowite wyeliminowanie prostytu-
cji. Osoby zajmujące się prostytucją znalazły się w trudnej sytuacji,
bowiem mogą być wykorzystywane. Nadużyć w pracy doświadczają
również osoby nieutrzymujące się ze świadczenia usług seksualnych
(np.: mobbing w pracy). Jednak podstawową różnicą jest noszone
piętno prostytucji, które naznaczone osoby wyklucza ze społeczeń-
stwa i utrudnia egzekwowanie przysługujących im praw (Wijers, van
Doorninck 2009: 104).

W Polsce od 1952 roku prostytucja jest dozwolona. Nie oznacza
to jednak, że podlega jakiejkolwiek ochronie. Niemniej poprawia się
sytuacja rozwoju sex-biznesu. Sutenerzy przeistaczają się w prawnych
biznesmenów i ludzi korzystających z tego rodzaju rozrywek. Właści-



138 Renata Gardian-Miałkowska

ciele agencji towarzyskich wykorzystując lukę prawną zabezpieczają
się przed odpowiedzialnością karną z tytułu czerpania korzyści finan-
sowych z nierządu. Umieszczają w umowie o pracę lub w regula-
minie funkcjonowania agencji towarzyskiej informację, że nie wolno
utrzymywać kontaktów płciowych z klientami pod groźbą natychmia-
stowego zwolnienia. Prowadzeniu działalności agencji często towarzy-
szą przestępstwa skarbowe, narkotykowe, naruszanie przepisów praw-
nych, a także współpraca z grupami mafijnymi4. Poza tym, sutenerzy
często sami stosują przemoc i nadużycia, by wzbudzić lęk i posłuszeń-
stwo swoich pracowników (Gardian-Miałkowska 2013: 23). Agencje
towarzyskie5 mieszczą się w dobrze zakamuflowanych lokalach lub
miejscach zamieszkania. (Sokołowska 2011: 134). Około 40–70% za-
robku trafia do właściciela agencji (Farley 2006: 136; Sokołowska 2011:
134), który przeznacza go na utrzymanie lokalu, wyżywienie, reklamę
oraz tzw. opłaty korporacyjne. Zdarza się, że właściciele konfiskują
wszystkie pieniądze, jeśli uznają, że ponieśli zbyt duże koszty zwią-
zane z pracownikiem. Legalizacja prostytucji oznacza stan prawny,
który umożliwia jej kupno i sprzedaż. Brak barier prawnych powodu-
je, że znikają także ograniczenia moralne, a osoby prostytuujące się
traktowane są przedmiotowo. Mężczyźni, którzy wcześniej nie korzy-
stali z usług seksualnych są bardziej skłonni do praktykowania tego
procederu, który jest legalny i społecznie akceptowany.

Większość kobiet poddających się prostytucji traktuje ją jako je-
dyne źródło zarobku umożliwiające przetrwanie sobie i rodzinie, naj-
częściej swoim dzieciom. Wybór takiego dochodu często związany jest
z niskim wykształceniem, które rodzi przekonanie, że trudno będzie
o lepszą pracę. Warto zwrócić uwagę, że sutenerami są zazwyczaj part-
nerzy, mężowie, a czasem koleżanki (Wijers, van Doorninck 2009).
Mężczyźni również świadczą usługi seksualne zarówno kobietom, jak
i mężczyznom. To zjawisko bywa jednak bardzo zakamuflowane. Ko-
biety, które korzystają z usług seksualnych niechętnie przyznają, że

4 Według uzyskanych informacji z Fundacji LA STRADA w Polsce werbowanie
w agencjach towarzyskich dotyczą tylko kobiet, zaś mężczyźni najczęściej są ofiarami
handlu ludźmi dla celów żebractwa, pracy.

5 Agencje towarzyskie w slangu określane są w zależności od wielkości powierzch-
niowej jako supermarkety lub prywatki. Prywatka to prywatne mieszkanie, w którym
przebywa do trzech osób świadczących usługi seksualne, zaś supermarkety to większe
lokale nawet do 10 osób.
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płacą za sex. Prostytucja heteroseksualna uchodzi za bardziej eks-
kluzywną niż homoseksualna, co sprawia, że takie usługi są znacznie
droższe (Sokołowska 2011: 133). Obecnie poznanie zjawiska prosty-
tucji homoseksualnej jest utrudnione, gdyż coraz więcej mężczyzn na-
wiązuje kontakt za pośrednictwem portali internetowych. Ograniczo-
na jest także możliwość prewencji zakażeń chorobami przenoszonymi
drogą płciową.

Problem badawczy

Przedmiotem analizy w niniejszej części artykułu będzie odpo-
wiedź na pytanie: Jak wyglądały relacje mężczyzn świadczących usługi
seksualne z klientami/klientkami?

Ciekawiło mnie, jaki przebieg miała znajomość pomiędzy bada-
nymi, a ich partnerami/partnerkami. Pragnęłam dowiedzieć się, czy
spełniają wszystkie ich oczekiwania, czy są jakieś bariery, których nie
przekroczą. Zastanawiała mnie jakość ich relacji. W związku z tym za-
prezentuję wyniki badań koncentrujące się na ukazaniu występowania
przemocy i nadużyć wśród mężczyzn świadczących usługi seksualne.

Organizacja badań

Badania zostały przeprowadzone w okresie od stycznia 2012 do
czerwca 2013 i objęły 26 mężczyzn świadczących usługi seksualne.
W toku działań wyłoniły się dwie grupy deklarujące swoją orientację
seksualną tj. heteroseksualną (20 osób) i homoseksualną (6 osób),
z którymi nawiązałam kontakt za pośrednictwem stron interneto-
wych takich, jak: www.sposnsoraszukam.pl; www.sponosrujmnie.pl;
www.eamorecom.pl; www.gejowo.pl a także współpracując z dwie-
ma organizacjami pozarządowymi tj. ze Społecznym Komitetem ds.
AIDS i Lambda Warszawa. Istotne jest podkreślenie, że trzech męż-
czyzn, którzy zadeklarowali orientację heteroseksualną podejmowało
również stosunki seksualne z mężczyznami. Jeden z nich na co dzień
pracuje w agencji towarzyskiej dla mężczyzn.

Punktem wyjścia do przeprowadzenia wywiadów był kwestiona-
riusz ankiety. Zawierała ona 57 pytań, dwa filtrujące oraz trzy otwar-
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Tabela 1. Grupa mężczyzn deklarująca orientację seksualną

Orientacja seksualna
mężczyzn

N %

Heteroseksualni 20 77
Biseksualni 0 0
Homoseksualni 6 23

Ogółem 26 100

Źródło: badania własne.

te i 52 pytania zamknięte. Dodatkowo także metryczkę. Instrukcja
do ankiety i kwestionariusz został umieszczony na stronie interne-
towej www.ebadania.pl. Wygenerowany w ten sposób link został wy-
słany wiadomością e-mail do mężczyzn zamieszczających sex anonse.
Ostatnie pytanie stanowiło pozwolenie na wywiad, który cechuje się
„swobodą w aranżowaniu sekwencji pytań, a także w sposobie ich for-
mułowania w zależności od sytuacji wywiadu” (Konecki 2000: 169).
Przygotowałam scenariusz zagadnień, które zostały podzielone na na-
stępujące obszary: rodzina, klienci/ki, inicjacja seksualna, obraz siebie,
sex-praca, przyszłość.

Przed przystąpieniem do wywiadu potencjalni respondenci zo-
stali poinformowani na temat celu i zakresu badań. Podkreślałam, że
analiza jest anonimowa, wszystkie dane osobowe będą chronione i dla
potrzeb naukowych zmienione.

Naszą rozmowę nagrywałam tylko za uprzednim wyrażeniem
zgody respondenta. Mógł on odmówić udziału w badaniu lub prze-
rwać je w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Za udzielo-
ne informacje i poświęcony czas mężczyźni otrzymywali wynegocjo-
wane wcześniej honorarium, jednak pod warunkiem udziału w peł-
nym wywiadzie. Sześciu z nich udzieliło informacji bez otrzymania
gratyfikacji finansowej. Rozmowa zazwyczaj trwała od 45 min do
95 min.

Podstawowe informacje o badanych mężczyznach

W badanej grupie znalazło się 26 mężczyzn. Najmłodszy miał
17 lat, zaś najstarszy 43 lata. Wiek większości, to 21–30 lat (12 osób),
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następnie 18–20 lat (5 osób) i 31–40 lat (6 osób), 41–50 lat (2 osoby),
17 lat (1 osoba).

Szczegółowe zestawienie liczebności mężczyzn dla poszczegól-
nych kategorii wiekowych i deklarowana orientacja seksualna zostały
przedstawione w tabeli 2.

Tabela 2. Wiek mężczyzn

Liczebność
Razem % Wiek

HOM HET

do 18 0 1 1 4
18–20 1 4 5 19
31–40 2 4 6 23
41–50 2 0 2 8
więcej niż 50 0 0 0 0

Źródło: badania własne.

HOM — mężczyźni, którzy zadeklarowali orientację homoseksualną
HET — mężczyźni, którzy zadeklarowali orientację heteroseksualną

Wśród badanych 16 mężczyzn wyróżniało się wykształceniem
średnim, 6 — wyższym, 2 osoby z wykształceniem gimnazjalnym i za-
sadniczym zawodowym. Większość świadczących usługi seksualne ge-
nerowała w ten sposób dochód dodatkowy (17 osób), zaś 3 z nich
to uczniowie będący na utrzymaniu rodziców. Trzech kontynuowało
studia II stopnia, a 3 było osobami bezrobotnymi.

Tabela 3. Wykształcenie mężczyzn

Wykształcenie N %

niepełne podstawowe 0 0
podstawowe 0 0
gimnazjalne 2 8
zasadnicze zawodowe 2 8
średnie 16 62
pomaturalne 0 0
wyższe 6 23
podyplomowe 0 0

Ogółem 26 100

Źródło: badania własne.
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Przyczyny wyboru prostytucji jako źródła zarobku

Osoby decydujące się na uprawianie nierządu niemal zawsze
robią to z przyczyn zarobkowych. Podejmują się prostytucji ze
względu na brak życiowych perspektyw wywoływanych bezrobo-
ciem i niskimi płacami (Wróblewski 2012: 154). Poszukując atrak-
cyjnych warunków pracy interesują się ogłoszeniami o następującej
treści:

„Czy masz już dość niskich zarobków? Chcesz zrobić karierę i sam
decydować ile będziesz pracował? Lubisz kontakt z ludźmi? Jeśli choć
na jedno z pytań odpowiedziałeś twierdząco, oferuję Ci pracę na wy-
godnych warunkach:

• Nie jest wymagane doświadczenie ani wykształcenie
• Brak wymogu minimalnego wieku
• Możliwość osiągnięcia dobrego wynagrodzenia i podniesienia

standardu życia
• Specjalne udogodnienia dla samotnych matek” (Farley 2006:

136).
Takie ogłoszenie przyciąga uwagę, jednak nie wszystkich. Więk-

szość z nas nie ufa tego rodzaju treściom traktując je niepoważnie.
Tylko naiwni niezłomnie wierzą w ich prawdziwość. Było tak w przy-
padku Roberta:

„Nudziło mi się i szukałem jakiejkolwiek pracy, no i zobaczyłem na
internecie w anonsach ogłoszenie, że przyjmą do pracy, do klubu nocne-
go, tak było napisane, ale nie było dokładnie opisane, co dokładnie trze-
ba robić, no to zadzwoniłem, oczywiście im powiedziałem, dla klubu noc-
nego, dla wszelkich orientacji, no to sobie myślę, fajna sprawa tak. Przy-
jechałem tutaj, oczywiście okazało się inaczej. Przyjechałem tu do agencji,
dowiedziałem się oczywiście na miejscu, że to jest praca tylko dla męż-
czyzn”.

Niektórzy respondenci uważają, że praca w sex-biznesie jest połą-
czeniem przyjemnego z pożytecznym. Poniżej przytaczam dwa cytaty
z wywiadów, które ilustrują nakreślone motywy:

„jestem seksoholikiem i chciałem połączyć przyjemne z pożytecznym”

„na razie mi to nie sprawia żadnych problemów (…) Odczuwam, nie wiem,
przyjemność, satysfakcję jakąś seksualną z tych spotkań”
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Wyniki badań i ich analiza

Analizując wypowiedzi moich respondentów przekonałam się, że
w sex-biznesie dochodzi do różnorodnych nadużyć i rozmaitych form
przemocy. W momencie, kiedy klient/klientka decydują się na zakup
usług seksualnych pragną przede wszystkim spełnić własne fantazje
i oczekiwania, zazwyczaj nie zwracają uwagi na potrzeby seksualne
płatnego kochanka traktując go przedmiotowo. Wyraża się to np. po-
niżaniem i rozkazywaniem. Tak właśnie czuł się Patryk6 29 lat, który
świadczy usługi seksualne od 8 lat:

„Zdarzały się takie, że traktowały mnie jak przedmiot, jak płaci to wymaga”

Po tych negatywnych doświadczeniach unika klientek, po których
mógłby się spodziewać negatywnych reakcji:

„Teraz to nawet nie wchodzę w takie relacje, jeżeli czuję, że ktoś ma do tego
predyspozycje i tak się zachowuje, to od razu znajomość urywam”.

Opowiada także, jak poznaje takie kobiety:

„No właśnie po tym jak mi rozkazuje, że mam być tu i tu, robić to i to (…)
Mówi że przecież ona płaci i ona tego wymaga, że jestem chyba niepoważny, ale
da się to wyczuć (…) Nie jest ustalane na zasadzie równości, tylko stawia się
wyżej nade mną i uważa się za lepszą. Ona płaci i oczekuje, że tak ma być”.

Podobne spostrzeżenia ma również Grzegorz (32 lata):

„Myślą, że mają pieniądze i mogą kimś pomiatać, bo płacą i wymagają (…)
Mają dużo wymagań, no takie mają mniemanie o sobie (…) że uważają, że ja
jestem ich niewolnikiem”.

Z kolei Krystian (22 lata) bardziej wulgarnie opisał swoją klient-
kę:

„Niezręcznie mi o tym mówić, ale była taka sukowata”.

Mimo, że dostrzegał jej zalety:

„Owszem miała gest, miała charyzmę, umiała rozmawiać (…) była czasami
taka zimna (…) czasami po kimś widać, tak, że ma duże pieniądze, tak to jednak
z wychowania z domu to taki chłopek roztropek”„a po niektórych widać, ze mają

6 Imiona badanych na potrzeby prezentacji wyników badań zostały zmienione, zaś
wypowiedzi zachowują swoją oryginalną treść.
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taką klasę (…) coś poza tym, że mają pieniądze to jeszcze coś sobą reprezentują.
I miło się z nimi gada”.

Na podstawie w/w wypowiedzi można zauważyć, że relacje mię-
dzy mężczyznami, a klientami/klientkami są dość skomplikowane, co
ma związek z czynnikiem finansowym. Wielu klientów sex usługi trak-
tuje jako zaspokojenie swoich konsumpcyjnych potrzeb. Taki obraz
potwierdza wypowiedź Łukasza (23 lata):

„Jak sobie kogoś kupujesz, że tak to nazwę brzydko no to już wiesz, no to,
jakby po to, żeby tych ograniczeń nie było (…) żeby się wyżyć tak jak lubisz”.

Opowiada kim są zwykle jego klientki:

„W większości to są takie władcze, dominujące kobiety”.

Zdaje sobie sprawę, że gdy odmówi realizacji specyficznych pra-
gnień, to straci na znaczeniu:

„Jest iluś tam facetów, którzy robią to samo, co Ty. Nawet są przystojniejsi,
nie wiem mają większego, są lepsi w łóżku. Masz taką świadomość, że jak czegoś
odmówisz to ona Tobie podziękuje i znajdzie sobie innego”.

Kolejnym nadużyciem postrzeganym przez respondentów jest po-
niżanie i wyzywanie. Spotkał się z tym Arek (22 lata), który próbuje
zrezygnować z jednej z klientek:

„Szukam kolejnej, stałej, ale z którejś z tych czterech bym zrezygnował (…)
Nie odpowiada mi jej… <zawahanie> charakter i nie odpowiada mi forma
finansowa (…) Jest mega władczą kobietą. I trochę traktuje mnie, jakby tu po-
wiedzieć. Jak szmatę (…) Bluźni strasznie do mnie, często jest tak, że podczas
stosunku mnie obraża bardzo (…) Wyzywa mnie, nazywa męską dziwką, poka-
zuje mi za każdym razem kto tu rządzi, bo tutaj to ona płaci (…) Ma z tego
taką mega satysfakcję. Zauważyłem, że to ją kręci, ale niekoniecznie mnie (…)
Wyżywa się na mnie tymi wyzwiskami, obrażając mnie”.

Z podobnym zachowaniem ze strony klientów spotkał się Marek
(43 lata) głównie, gdy odmawiał wykonania jakieś usługi:

„Nieraz słyszałem, że jestem kurwą”.

Kolejnym nadużyciem wymienianym przez respondentów było
przekraczanie ustalonych na początku zasad umowy:

„Zaczyna chcieć robić to, czego ja nie chce robić. Dochodzi do małych
konfliktów”.
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Marek (43 lata) również nie zawsze godził się na spełnienie ocze-
kiwań klienta:

„Nie raz tak było, że klient nie wiadomo, co ode mnie oczekiwał, nie zawsze
się godziłem”.

A zdecydowanie odpadały następujące rzeczy:

„Coś tam z przemocą, wiązania, kneblowania. Na to nigdy się nie godziłem,
albo jakiś seks grupowy, to w ogóle w rachubę nie wchodziło (…) Najbardziej
obawiałem się przemocy”.

Choć niektórzy klienci, mimo odmowy, nie poddawali się:

„Nieraz mówiłem nie, a on sobie nie odpuszczał”.

W takich sytuacjach próbował uciekać:

„Raz czy dwa razy w sumie udało mi się uciec. Ci klienci u których byłem,
jeden i drugi na parterze mieszkali. Wysoko nie było, przez okno mogłem uciec”.

Z kolei Zenon (27 lat) za nadużycie uznaje sytuacje, w których
klient nie płaci za wykonaną usługę:

„Zdarzały się takie sytuacje, że nie zapłacił za usługę (…) Pojechałem
z nim do domu, mówię mu ze powinien zapłacić tyle a on nie zapłacił (…) Mówił
że zapłaci rano, no i w ogóle nic zapłacił, a jeszcze rano chciał seksu, wtedy
powiedziałem że seksu nie będzie (…) Najczęściej chcą za tą samą cenę żeby był
seks, ale ja wtedy mówię, że nie, bo musi być więcej płacone”.

Potwierdza takie sytuacje również Jacek (36 lat):

„Dwóch facetów, nie wiem czy jakaś para czy jacyś popaprani psychopaci,
ale wykorzystali mnie i jeszcze mi nie zapłacili”.

Nie otrzymał zapłaty za usługę i został wykorzystany seksualnie.
Sprawcy z użyciem siły przywiązali go do łóżka, a następnie zgwałcili.

„Zgwałcili mnie. Przywiązali do łóżka, a potem kilka razy mnie zgwałcili,
ale to był najgorszy przypadek, tak to próbują upić i wykorzystać lub nie zapłacić
za usługę”.

Jednak taka sytuacja mogła mieć jeszcze inny koniec, co spotkało
jego kolegę z branży. Został porzucony w nieznanej i niebezpiecznej
okolicy:
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„Wywieźli w taki sposób do lasu i był w lesie bez ubrań, niczego, był też
pobity. Po jakimś tygodniu go znaleźli”.

Jacek do tej pory obawia się samotnych spotkań z klientem w do-
mu:

„Do hotelu jeszcze jak Cię mogę, ale do domu to zawsze stracha miałem,
czy przypadkiem jak wejdziesz do domu, a tu za tymi drzwiami zaraz wyskoczy
dwóch albo trzech”.

Wspomniany wcześniej Robert (20 lat) przedstawia różne oblicza
klientów:

„Przeważnie są tacy, jak można to nazwać, normalni tak, którzy zamawiają
nas po to, żeby coś zrobić (…) Zboczeni na pewno tak, są bardzo zboczeni, bo
nikt normalny nie korzysta z takiej agencji (…) mówię tutaj z myślą o innych
chłopakach, którzy są niestety pasywni i muszą jechać, i są niestety różnie trakto-
wani (…) Że chłopaka nie wolno zwyzywać, nie wolno go uderzyć (…) Jednak,
jeśli chłopak nie będzie się pilnował, to klient to wyczuje, to zrobi z nim wszystko”.

Podał przykład kolegi, który został upojony alkoholem:

„Był u nas swego czasu taki jeden chłopak, który był właśnie taką ciotą,
niby był heterykiem, niby, no, ale (…) klient go upił tak, tego chłopaka, no to
ten był taki na pół przytomny, no to klient wykmił, że może wszystko, to wziął go
wyruchał i niestety zrobił z niego pasywnego”.

Klienci wykorzystują seksualnie z użyciem siły lub podstępu. Po-
dejmują się również nadużycia, jakim jest odbycie stosunku bez pre-
zerwatywy. Mówił o tym Robert:

„Nikt nie wie, czy użył zabezpieczenia, czy nie użył, nie wiadomo. Teoretycz-
nie mógł chłopaka zarazić jakąś chorobą”.

Poza tym, że mężczyźni stają się ofiarami przemocy fizycznej,
emocjonalnej i seksualnej ze strony klientów, doświadczają jej także
od innych osób np. homofobów i są prześladowani: „Przede wszystkim
przez dresiarzy”, którym przeszkadza:

„Przede wszystkim że stoją lub idą geje na ulicach. Przeszkadzało im, że
dwóch facetów idzie w krzaki, to szli i ich bili. Krzyczeli: «Idzie tam dwóch
pedałów, trzeba ich bić!»”.

Respondent mówi, że zazwyczaj:
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„Chodzi ich tak po dwóch, trzech a nawet czterech chodzili z kijami, albo
szklanymi butelkami”.

Czasem respondenci narażeni są także na utratę życia:

„No niejednego tam już zabili. Słyszałaś, że jakiś czas temu zabili tam
jednego chłopaka. W zeszłym roku, to napadli na nich w Skaryszewskim, jednemu
to nawet głowę obcięli i do jeziorka wrzucili ci dresiarze. No w tym skaryszewskim
najgorzej się dzieje”.

Reasumując, przemoc to zamierzone wykorzystywanie przewagi
siły lub władzy, które narusza prawa i dobra osobiste. Wśród moich
respondentów wystąpiły cztery rozdaje przemocy:

Przemoc fizyczna: bicie przedmiotami, porzucanie w niebez-
piecznej okolicy, kopanie, obezwładnianie, przywiązanie, zamykanie
w mieszkaniu, zabójstwo itp.

Przemoc psychiczna: poniżanie, upokarzanie, wyzywanie, stoso-
wanie gróźb, domaganie się posłuszeństwa, brak empatii, narzucanie
własnego zdania i upodobań, wyśmiewanie itp.

Przemoc seksualna: wymuszanie nieakceptowanych zachowań
seksualnych, seksu oraz praktyk seksualnych z innymi osobami, nie-
dotrzymywanie umów, zmuszanie do odbycia stosunku bez prezerwa-
tywy, seks bez opłaty, wykorzystywanie seksualne, zgwałcenie itp.

Przemoc ekonomiczna: brak zapłaty za usługę, targowanie się.

Podsumowanie

Wszyscy badani mężczyźni samodzielnie podjęli decyzję o świad-
czeniu usług seksualnych. Deklarowali, że nikt nie zmusił ich do takiej
formy zarobkowania. Zanim się na to zdecydowali zbierali informacje
na temat prostytucji. Po jakimś czasie zamieścili ogłoszenie i czekali
na odpowiedź od potencjalnych klientów/klientek. Wyobrażali sobie,
że to przyjemna praca, dzięki której godziwie zarobią. Sądzili, że bę-
dą równoprawnymi partnerami, którzy wspólnie ustalą odpowiednie
dla nich zachowania seksualne. Niestety, nie wszyscy klienci/klientki
wychodzili z takiego samego założenia. Pragnęli raczej kupić kon-
kretną usługę lub nawet znacznie przekroczyć jej zakres. Nasuwa się
pytanie, czy gdyby wiedzieli, że prostytuowanie wiąże się z przedmio-
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towym traktowaniem, wyzwiskami, wykorzystywaniem, a nawet gwał-
tami, zdecydowali by się na taką formę zarobkowania?

Większość osób pracujących w sex-biznesie to kobiety. Przeważ-
nie one doświadczają różnorodnej formy przemocy. Nie są jednak
jedyne. Dotyka to także mężczyzn. Czy gdyby istniała jakaś forma
umowy dotyczącej pracy w sex-biznesie, to czy wówczas także by się
jej podjęli? (patrz: aneks umowa o pracę na końcu artykułu). Z wypo-
wiedzi moich respondentów wynika, że oczekują godnego traktowa-
nia, szacunku. Po negatywnych doświadczeniach uczą się radzić sobie
z trudnymi klientami. Starają się racjonalnie oceniać partnerów oraz
intuicyjnie rezygnować w sytuacji z podejrzanych zachowań klientów.

Wnioski i implikacje praktyczne

Osoby uwikłane w prostytucję podejmują ryzykowane zachowa-
nia i mogą się stać ofiarami nadużyć ze strony klientów i sutenerów.
Jednak trzeba pamiętać, że przemoc nigdy nie jest usprawiedliwiona
bez względu na rodzaj wykonywanej działalności. Przemoc jest prze-
stępstwem. Kodeks Karny7 nie dokonuje rozróżnienia na ofiary, które
na to zasługują lecz wręcz przeciwnie (Jeffreys 2001: 38). Legalizacja
prostytucji nie jest rozwiązaniem, a jedynie przyzwoleniem na tę for-
mę zarobkowania. To zgoda na wykorzystywanie, uprzedmiotowianie
i dyskryminację (Wróblewski 2012: 152–153).

Redukcja szkód w obszarze prostytucji możliwa będzie przede
wszystkim przez odmitologizowanie zjawiska płatnego sexu, co po-
zwoli na realizację programów profilaktyczno-pomocowych skierowa-
nych do osób świadczących usługi seksualne (Walendzik-Ostrowska
2006: 35–36), a także do osób zagrożonych podjęciem się takiej formy
zarobkowania. Programy te dadzą szansę na bezpieczniejsze warunki
świadczenia w/w usług. Zwrócą uwagę osób uwikłanych w prostytucję
na podejmowanie środków ostrożności i dbanie o własne bezpieczeń-
stwo poprzez następujące działania:

• Ustalanie jasnych zasad dotyczących tego, co wolno, a co jest
niedopuszczalne;

7 Przemoc karana w myśl art. 64 § 2, 115 § 3, 119 § 1, 127, 128, 191, 197, 202 § 3,
203, 224, 232, 242 § 4, 245, 246, 249, 250, 260,264 § 2, 280–282, 289 § 3, 346 kk.
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• Uzgodnienie dokładnego miejsca i opłaty usługi;
• Rezygnacja z kilku klientów naraz, ponieważ w relacji 1:1 jest

łatwiej bronić się w sytuacji zagrożenia;
• Informowanie zaufanej osoby o własnych działaniach;
• Spisywanie lub zapamiętywanie rejestracji samochodów, do któ-

rych się wsiada;
• Podtrzymywanie kontaktu wzrokowego z klientem;
• Rezygnowanie z miejsc, jakich się nie zna;
• Unikanie ciasnych, ciemnych, hermetycznych pomieszczeń —

sprawdzanie którędy można wydostać się w sytuacji zagrożenia
— analizowanie ewentualnej drogi ucieczki;

• Unikanie picia alkoholu i/lub zażywania środków odurzających,
które mogą uśpić czujność podczas pracy;

• Dobrze jest mieć coś, co pomoże na jakiś czas unieszkodliwić
przeciwnika i dać szansę ucieczki (np.: gaz w żelu, muchozol,
lakier do włosów itp.), a także przedmiot wywołujący hałas np.:
gwizdek, alarm osobisty;

• Unikanie rzeczy, którymi można przydusić lub pociągnąć np.:
apaszki, łańcuszki, naszyjniki, szale, bluzki z kapturem;

• Unikanie noży oraz broni, ponieważ może zostać skradziona i wy-
rządzić komuś krzywdę;

• Ukrywanie danych osobowych;
• Posiadanie niewielkich kwot pieniężnych8;
• Dobrze mieć w telefonie komórkowym kontakt do zaufanej oso-

by zaczynający się od skrótu ICE9 np.: ICE GREG; W sytuacji
zagrożenia zalecane są standardowe formy zwrócenia uwagi wy-
wołujące zamieszanie (np.: krzyk, hałas, stłuczenie szyby) oraz
szukanie możliwości dotarcia do miejsc, gdzie przebywa dużo lu-
dzi (np.: centra handlowe, kawiarnie).
Jeśli potraktujemy prostytucję jako legalną pracę i spróbujemy

określić warunki, w jakich jest w praktyce wykonywana w Polsce, to na
podstawie wyników przeprowadzonych badań można by zapropono-
wać następujący tekst umowy o tego rodzaju usługę, uwzględniający

8 http://www.subway-berlin.de/?cat=21&lang=pl; http://www.slaska.policja.gov.pl
/jak-unikac-zagrozen/na-ulicy/.

9 ICE (ang. In Case of Emergency — w nagłym wypadku) jest to międzynarodowy
skrót informujący do kogo dzwonić w razie nagłej sytuacji lub wypadku).
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doświadczenia i doznania osób, które w tym badaniu uczestniczyły.
Jest wątpliwe, czy ktoś zgodziłby się taką umowę bez zastrzeżeń pod-
pisać.

UMOWA O PRACĘ10

zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(data zawarcia umowy)

między . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej

do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania)

1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:
1) rodzaj umówionej pracy: świadczenie usług seksualnych
2) miejsce wykonywania pracy mieszkanie, hotele, salony masa-

żu, samochody, parki, korytarze, bary, toalety, bary, parki itp.
3) wynagrodzenie będzie negocjowane w każdej transakcji.

Płatność zostanie uiszczona, jeśli klient zdecyduje się za nią
zapłacić. Pracownik ponosi opłaty za zarządzanie korpora-
cyjne w zakresie od 40–70% płacy, pracodawca zastrzega
sobie prawo skonfiskowania całego wynagrodzenia czyli wy-
nagrodzenie będzie w gestii zarządu.

4) inne warunki zatrudnienia
a. Klienci będą robić z pracownikiem, co tylko podsunie

im fantazja, będą mogli korzystać z pracownika odbyt-
niczo i dopochwowo z penisami, palcami, pięściami,
przedmiotami, które nie ograniczają się tylko do bu-
telek, szczotek, pałek, dildo itp.

b. Klienci korzystający z usług pracownika mogą być nie-
trzeźwi, brudni, śmierdzący, agresywni, wygląd i zacho-
wanie może wzbudzać niepokój;

c. Klienci mogą zaproponować warunki jakie pracowniko-
wi nie odpowiadają np.: stosunek seksualny bez zabez-
pieczenia, nie dotrzymać ustalonej umowy, nie zapła-
cić za wykonaną usługę, odniesione obrażenia podczas

10 Propozycja niniejszej umowy została zainspirowana artykułem Melissy Far-
ley (2006).
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świadczenia usług nie ograniczają się tylko do cięć, stłu-
czeń, skaleczeń, krwotoku wewnętrznego, połamanych
kości, utraty zębów, okaleczenia, uduszenia, oszpece-
nia, rozczłonkowania i nawet śmierci.

d. Możliwość zakneblowania, przywiązania liną do łóżka,
krzesła i innych przedmiotów itp.

e. Możliwość przypalenia papierosami;
f. Możliwość fotografowania i filmowania świadczonych

usług seksualnych;
g. Możliwość zakażenia HIV i STI;
h. Pracodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności;

2. Oskarżenie o gwałt będzie traktowane, jako naruszenie umowy
przez pracownika pod groźbą natychmiastowego zwolnienia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej

pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania
oświadczeń w imieniu pracodawcy)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(data i podpis pracownika)
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