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SZANSE I ZAGROŻENIA ZATRUDNIENIA
NOSICIELI WIRUSA HIV W OPINII STUDENTÓW
Streszczenie: Specyficzną częścią podaży na rynku pracy są osoby będące nosicielami wirusa
HIV. Ze względu na charakter zagrożenia związanego z wirusem oraz niezbyt wysoki poziom świadomości i tolerancji społeczeństwa z tym związany, osoby będące nosicielami mają
trudności ze znalezieniem lub utrzymaniem pracy. Z tego względu podjęto próbę odpowiedzi
na pytania, jakie są szanse nosicieli wirusa HIV na rynku pracy oraz jaka jest świadomość
studentów na ten temat. W celu odpowiedzi na te pytania przeprowadzono badania ankietowe
wśród studentów kierunków ekonomicznych.
Słowa kluczowe: nosiciele wirusa HIV, szanse, zagrożenia.

1. Wstęp
Polska jest uważana w Europie Środkowo-Wschodniej za lidera rozwiązań systemowych w walce z epidemią HIV/AIDS. Z tego powodu 14.12.2011 r. została wybrana
na Przewodniczącego Rady Koordynacyjnej Programu Narodów Zjednoczonych
ds. HIV/AIDS (Programme Coordinating Bard UN AIDS). To nakłada na nasz kraj
niejako podwójne zobowiązanie, nie tylko realizacji zadań wynikających z powierzonej funkcji, ale również dalszego dawania dobrego przykładu na tym polu, także
w zakresie ograniczania dyskryminacji. Nie jest to łatwe zadanie, gdyż ze względu
na charakter zagrożenia związanego z wirusem HIV oraz niezbyt wysoki poziom
świadomości i tolerancji polskiego społeczeństwa z tym związany, a także utrzymujący się jeszcze stereotyp nosiciela, osoby seropozytywne mają trudności w znalezieniu lub utrzymaniu pracy, dlatego nie mówią o tym otwarcie w pracy. Generalnie
o tym problemie niewiele się mówi. Tak, jakby zakażeni nie istnieli, a przecież są
ich w Polsce tysiące. Z tego względu celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytania, jakie są szanse nosicieli wirusa HIV na rynku pracy oraz jaka jest świadomość
studentów na ten temat. W celu odpowiedzi na te pytania przeprowadzono wśród
studentów kierunków ekonomicznych badania ankietowe, które pozwoliły na sformułowanie pewnych wniosków uogólniających. Jednocześnie w celu wprowadzenia
do problematyki przedstawiono podstawowe uregulowania dotyczące równego traktowania na rynku pracy.
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2. Uregulowania prawne w zakresie równego traktowania
pracowników na rynku pracy
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) szacuje, że ponad 20 mln pracowników na całym świecie żyje z HIV/AIDS1. Jest to dość duża liczba zatrudnionych,
więc prawa takich osób do pracy i równego traktowania powinny być w określony
sposób „dopilnowane”, aby mogli oni zarobić na swoje utrzymanie i leczenie. MOP
docenia wagę problemu postępowania w miejscu pracy wobec zakażonych HIV, dlatego od lat prowadzi politykę zmierzającą do rozwiązania tego zagadnienia. MOP
stara się zaangażować w tę politykę cały szereg podmiotów. Przyjmuje bowiem, że
bez ścisłej współpracy między pracodawcami, pracownikami i ich organizacjami,
a także władzami lokalnymi i centralnymi walka z uprzedzeniami i dyskryminacją
osób żyjących z HIV/AIDS nie będzie skuteczna. Jednym z przejawów prowadzenia
odpowiedniej polityki antydyskryminacyjnej względem osób zakażonych HIV jest
istnienie określonych dokumentów prawnych regulujących równe traktowanie pracowników na rynku pracy. Większość tych przepisów odnosi się na ogół do zagadnienia równego traktowania pracowników na rynku pracy. Mają one charakter na tyle
uniwersalny, że dzięki wykładni mogą znaleźć zastosowanie również do problemów
osób seropozytywnych. Są to regulacje dotyczące prawa do zdrowego, przyjemnego
środowiska pracy, wykonywania pracy w szczególnie trudnych warunkach, pracy
osób niepełnosprawnych, w tym z HIV/AIDS. Tylko część z nich – i to stosunkowo
najnowszych – dotyczy stricte zakazu dyskryminacji osób seropozytywnych.
Do najważniejszych uregulowań ogólnych należą2:
• Konwencja nr 111 (z 1958 r.), dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia
i wykonywania zawodu, ratyfikowana przez Polskę w 1961 r.,
• Protokół dodatkowy do ww. konwencji, w którym niepełnosprawność (w tym
HIV/AIDS) traktuje się jako jedną z przyczyn niedopuszczalnej dyskryminacji,
• Konwencja nr 158 (z 1982 r.), dotycząca rozwiązania stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy, nieratyfikowana przez Polskę, precyzuje międzynarodowe
stanowisko określające możliwości zwolnienia pracownika,
• Konwencja nr 159, również nieratyfikowana przez Polskę, dotycząca rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wyraźnie zakazuje dyskryminacji z powodu niepełnosprawności pracownika (w tym z HIV),
• Rekomendacja nr 168 do ww. konwencji, dotycząca rehabilitacji zawodowej
i zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny
Zakład Epidemiologii Polsce na dzień 31.01.2012 r. stwierdzonych zakażeń było 15 264. Liczba ta nie
obejmuje nieujawnionych nosicieli oraz osób chorych na AIDS. Ostatnio obserwuje się wzrost liczby
ujawnianych zakażeń, www.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/hiv_aids/index.htm, 20.03.2012.
2
J. Sobeyko, Konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczące postępowania w miejscu pracy wobec osób żyjących z HIV/AIDS, [w:] Prawa człowiek w miejscu pracy, red.
A. Kijowski, UNDP Polska, Warszawa 2003, s. 53-57.
1
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•

Konwencja nr 98 (z 1949 r.), ratyfikowana przez Polskę w 1958 r. pod nazwą:
Konwencja dotycząca zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych,
• Konwencja nr 154 (z 1981 r. – Promotion of Collective Bargaining Convention),
wraz z tą poprzednią, nakazują państwom-stronom zachęcanie do prowadzenia
na równych zasadach rokowań zbiorowych, które powinny prowadzić do podpisania wiążących porozumień zbiorowych w zakresie prawa pracy,
• Konwencja nr 155 (z 1981 r. – The Occupational Safety and Health Convention)
wskazująca podstawowe wymagania, takie jak: nakaz noszenia ubrań i sprzętu ochronnego na koszt pracodawcy, prawo przeniesienia pracownika do mniej
niebezpiecznej pracy oraz prawo do opuszczenia stanowiska pracy w razie bezpośrednio grożącego niebezpieczeństwa, mające na celu ochronę zatrudnionych
również przed zakażeniem HIV,
• Konwencja nr 175, dotycząca pracy w niepełnym wymiarze czasu, oraz towarzysząca jej rekomendacja nr 182, odnoszą się m.in. do zakazu dyskryminacji
w zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
• Deklaracja podstawowych zasad i praw w pracy (z 1998 r.), kładąca nacisk na
problemy osób w szczególnych potrzebach i proklamująca zasady (w tym podstawową – niedyskryminacji w zatrudnieniu), które zasługują na poszanowanie
i realizację bez względu na to, czy dana konwencja jest przez państwo-stronę
ratyfikowana, czy też nie.
Dokumentami stricte dotyczącymi równego traktowania pracowników seropozytywnych na rynku pracy, ale niemającymi mocy wiążącej, są:
• Porozumienie MOP i Światowej Organizacji Zdrowia (z 1988 r.) w sprawie HIV
w miejscu pracy. Określa ono wytyczne dotyczące osób starających się o pracę,
a także osób już zatrudnionych,
• Kodeks dobrej praktyki MOP na temat HIV w miejscu pracy (z 2001 r.), zawierający modelowe podejście do problemu HIV w środowisku pracy. Określa
on podstawowe zasady, którymi należy się kierować, rozpatrując ten problem.
W kodeksie napisano, że epidemia HIV/AIDS oddziałuje na podstawowe prawo człowieka do pracy. Pracownicy dotknięci HIV/AIDS bywają dyskryminowani, społecznie naznaczeni, poddawani procesom wykluczenia społecznego.
Osoby takie powinny być traktowane w miejscu pracy tak jak każda inna osoba
z poważną chorobą lub poważnym stanem zdrowia. Osób takich nie wolno dyskryminować, należy przestrzegać zasad równości, zapewnić zdrowe środowisko
pracy itp. Ważną zasadą jest, że nie powinno się wymagać wykonywania testów
na obecność wirusa HIV od osób starających się o pracę i już zatrudnionych.
Nie ma również uzasadnienia do zadawania takim osobom pytań o status serologiczny. Ponadto pracownicy nie powinni być zobowiązani do ujawniania tak
osobistych informacji.
• Kodeks praktyki ochrony prywatności pracowników (w 1996 r. przyjęty przez
państwa członkowskie MOP), który zabrania gromadzenia medycznych danych
osób zatrudnianych, z wyjątkiem przewidzianych w ustawie.
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Potwierdzeniem rangi problemu równego traktowania pracowników seropozytywnych na rynku pracy jest również Europejski Plan Działania HIV/AIDS 2012-2015, stanowiący wezwanie do działań dla 53 krajów członkowskich przynależących do Światowej Organizacji Zdrowia, Biura Regionalnego dla Europy. Plan ten
koncentruje się na zasadach równości w zdrowiu, prawach człowieka, dowodach
politycznych i etycznym podejściu do zdrowia publicznego3. W dokumencie tym są
cztery strategiczne kierunki oraz priorytety obszarów wsparcia. Czwarty kierunek
dotyczy zmniejszenia wrażliwości oraz usuwania barier strukturalnych w dostępie
do świadczeń zdrowotnych, w tym priorytet 4.2 – Stygmatyzacja, dyskryminacja
i inne przykłady naruszeń praw człowieka. Wyeliminowanie tego wymaga ustanowienia i egzekwowania antydyskryminacyjnych i innych środków prawa chroniących osoby zakażone HIV, które powinny być zgodne z międzynarodowymi i europejskimi standardami praw człowieka.
W Polsce podstawowymi dokumentami regulującymi równe traktowanie pracowników, obok tych ratyfikowanych międzynarodowych, są Konstytucja RP i Kodeks Pracy.

3. Wyniki badań
Badania ankietowe przeprowadzono 30 listopada 2011 r. wśród studentów Wydziału
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego biorących udział
w jednodniowym seminarium naukowym pt. „Szanse i zagrożenia nosicieli wirusa
HIV na rynku pracy”. Wybór takiej grupy respondentów można uzasadnić następująco. Po pierwsze, studenci kierunków ekonomicznych są zaznajomieni z zagadnieniami czynników determinujących popyt i podaż pracy i mogą w miarę „fachowo”
skomentować dane zagadnienie. Po drugie, dopóki studiują, istnieje szansa formalnego podniesienia ich poziomu świadomości o tej „chorobie” i tolerancji w stosunku
do potencjalnych pracobiorców – nosicieli wirusa.
Kwestionariusz ankietowy zawierał 8 pytań zamkniętych oraz pytania metryczkowe. W badaniu wzięło udział 106 studentów w wieku od 20 do 24 lat, w tym 88%
kobiet i 12% mężczyzn. Wśród badanych 65% mieszkało w miastach, a pozostałe
35% na wsi. Około 1/3 badanych pracowała (dorywczo lub stale), zaś 2/3 nie pracowało.
W pierwszej kolejności zapytano badanych, czy choroba lub niepełnosprawność
ograniczają szanse zawodowe. 57% badanych udzieliło pozytywnej odpowiedzi na to
pytanie, ok. 28% odpowiedziało negatywnie, 15% zaś nie potrafiło tego precyzyjnie
określić (zob. rys. 1). Łącznie ponad 42% badanych nie postrzegało choroby czy niepełnosprawności jako czynnika ograniczającego szanse na rynku pracy, co może sugerować dość wysoki poziom świadomości o możliwościach wykorzystania tego typu
3

(50).

A. Król, P. Mickiewicz, Europejski Plan Działania HIV/AIDS 2012-2015, „Kontra” 2011, nr 4
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osób lub nieznajomość realiów gospodarczych. Tej ostatniej sugestii właściwie przeczy duży odsetek pozytywnych odpowiedzi. Summa summarum można powiedzieć, że
studenci znają sytuację na rynku pracy, ale warto podnosić ich świadomość w zakresie
tolerancji, aby mogli w przyszłości eliminować zjawiska dyskryminacyjne.
Na tym tle zapytano studentów, czy dostrzegają problem dyskryminacji osób seropozytywnych na rynku pracy. Na to pytanie prawie 37% studentów odpowiedziało
pozytywnie, ok. 19% negatywnie, a ponad 44% nic o tym nie wiedziało. Można więc
powiedzieć, że większość z nich się z tym problemem nie zetknęła. Jest to i dobre,
i złe. Dobre, bo wskazuje, że ani oni, ani ich bliscy czy znajomi nie mają bezpośrednio
tego problemu. Złe, bo świadczy o pewnych brakach informacyjnych w tym zakresie,
co może sprzyjać rozprzestrzenianiu się wirusa HIV − a zatem i powiększaniu się
grupy osób seropozytywnych − oraz ewentualnemu nasileniu się zjawiska dyskryminacji na tym tle w przyszłości. Jednocześnie wskazuje to na potrzebę uświadamiania,
wszystkich, nie tylko studentów, w celu uniknięcia danego problemu.
zdecydowanie nie
5%

zdecydowanie tak
10%

raczej nie
23%

trudno powiedzieć
15%

raczej tak
47%

Rys. 1. Opinia o chorobie lub niepełnosprawności jako czynniku ograniczającym szanse zawodowe
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Mimo pewnej nieświadomości o rzeczywistym występowaniu dyskryminacji
wśród osób seropozytywnych studenci wykazali się wysokim poziomem etyczności
w zakresie równego traktowania takich osób na rynku pracy. Na pytanie bowiem,
czy osoby będące nosicielem wirusa HIV powinny mieć równe prawa i być równo
traktowane na rynku pracy, łącznie ponad 94% odpowiedziało pozytywnie. Tylko
1% badanych udzielił odpowiedzi negatywnej, a ok. 5% nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie (zob. rys. 2). Wyniki te świadczą dobrze o postawach studentów
i w związku z tym można mieć nadzieję, że w przypadku ich ewentualnego zetknięcia się z osobami zarażonymi zachowają się właściwie.
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Dodatkową próbą sprawdzenia nastawienia studentów do osób seropozytywnych było następujące pytanie sytuacyjne: „Jesteś członkiem zespołu zadaniowego.
Wyobraź sobie, że w twoim zespole pracuje osoba seropozytywna. Czy w tej sytuacji nadal będziesz kontynuować pracę w zespole?” Łącznie pozytywnej odpowiedzi udzieliło ponad 92% badanych, 1% − negatywnej, a ok. 7% nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie. Uzyskane wyniki są zbieżne z odpowiedziami na poprzednie
pytanie, tylko 2% badanych zmieniło swoje zdanie z „tak” na „nie”, co sugeruje
nieugruntowanie ich poglądów i postaw.
zdecydowanie
nie
1%

trudno powiedzieć
5%

raczej tak
32%

zdecydowanie tak
62%

Rys. 2. Opinie o równym traktowaniu nosicieli wirusa HIV na rynku pracy
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

W celu sprawdzenia wiedzy studentów o organach zajmujących się przestrzeganiem prawa o równouprawnieniu zapytano, czy znają urzędy i instytucje za to odpowiedzialne. Odpowiedź na to pytanie jest wysoce niezadowalająca, bo aż 94,3%
badanych wypowiedziało się negatywnie. Tylko 5,7% udzieliło odpowiedzi pozytywnej, ale i tak nie potrafili oni wskazać precyzyjnie chociażby przykładowej nazwy takiej instytucji, nie wspominając o tych stricte zajmujących się zagadnieniem
równouprawnienia osób seropozytywnych. Wyjątkiem było podanie skrótu PFRON,
zajmującego się osobami niepełnosprawnymi, którego pełnej nazwy jednak nie przytoczono. Wyniki te świadczą niekorzystnie o studentach, ale także w ogóle o niedociągnięciach procesu edukowania i informowania o zjawiskach dyskryminacji i pomocy w tym zakresie.
Następnie zapytano studentów, w jakim stopniu znają prawa przysługujące osobie dyskryminowanej ze względu na nosicielstwo wirusa HIV na rynku pracy. Około
4% odpowiedziało na to pytanie, że zna je bardzo dobrze, a ponad 11% − dobrze.
Około 22% odpowiedziało, że dostatecznie, prawie 54% − słabo, a pozostały odse-
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tek badanych wcale ich nie znał (rys. 3). Fakt, że niewiele osób zna szczegółowe
uprawnienia przysługujące osobom seropozytywnym nie jest zaskoczeniem. Gorsze
jest to, że większość badanych nie zna praw przysługujących wszystkim pracującym. Bo przecież każdy pracownik, chory czy zdrowy, ma prawo do równego traktowania i to powinni wiedzieć. Z jednej strony można te wyniki tłumaczyć tym, że
większość badanych studentów jeszcze nie pracowała. Z drugiej strony świadczy to
o ich pewnym niedouczeniu i ignorancji, gdyż na poszczególnych przedmiotach na
studiach ekonomicznych omawiane są zagadnienia praw pracowniczych i podmiotowego traktowania ludzi w procesie zarządzania. Poza tym zarówno w mediach,
jak i w środowiskach, w których funkcjonują studenci, „mówi się” o konieczności
sprawiedliwego i równego traktowania pracowników na rynku pracy. Można więc
oczekiwać, że to powinno rzutować na ich wiedzę w tym zakresie. Wyniki pokazały
jednak co innego.
nie odpowiedziano
1%
niedostatecznie
8%

bardzo dobrze
4%
dobrze
11%

dostatecznie
22%

słabo
54%

Rys. 3. Znajomość praw przysługujących osobom dyskryminowanym ze względu na nosicielstwo
wirusa HIV
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Podniesienie poziomu świadomości, zarówno studentów, jak i innych członków
społeczeństwa, w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się HIV/AIDS, a tym
samym ewentualnej dyskryminacji osób seropozytywnych na rynku pracy wymaga
m.in. odpowiednich kampanii informacyjnych. Z tego względu zapytano studentów,
jak oceniają skuteczność dotychczasowych kampanii na ten temat. 17% badanych
oceniło tę skuteczność bardzo dobrze, a ok. 43% dobrze. Wyniki te wskazują, że
informacje na ten temat docierają do stosunkowo dużej grupy odpowiednich adresatów, ale nie do wszystkich. Pozostałe 27% badanych oceniło skuteczność tych kam-
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panii jako dostateczną, 13% zaś słabo (rys. 4). Konieczne są zatem dalsze działania
w tym zakresie. Dodatkowym potwierdzeniem tego są wywiady przeprowadzone
w trakcie trwania seminarium naukowego, z których wynikało, że studenci bardziej
pamiętają ogólne kampanie informacyjne o przeciwdziałaniu dyskryminacji niepełnosprawnych na rynku pracy, a nie te sprofilowane na nosicieli wirusa HIV. Takie
wyjaśnienie pozwala również uniknąć sprzeczności z wyżej przytoczonymi wynikami odpowiedzi na pytanie, czy dostrzegają problem dyskryminacji osób seropozytywnych na rynku pracy.
słabo
13%

dostatecznie
27%

bardzo dobrze
17%

dobrze
43%

Rys. 4. Ocena skuteczności kampanii informacyjnych organizowanych w celu przeciwdziałania
HIV/AIDS oraz dyskryminacji osób seropozytywnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Podniesienie skuteczności kampanii informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie HIV/AIDS oraz dyskryminacji osób seropozytywnych wymaga stosowania odpowiednich działań edukacyjnych. Dlatego też poproszono studentów o określenie, które działania informacyjne są według nich najskuteczniejszym sposobem
walki z tymi zjawiskami. Badani mieli do wyboru cztery różne rodzaje działań oraz
możliwość podania własnych propozycji, ale z tego ostatniego wariantu nikt nie
skorzystał. Odsetek wskazań skuteczności poszczególnych rodzajów działań był następujący (uszeregowano od najbardziej do najmniej skutecznego):
• szkolenia – 44,4%,
• warsztaty – 41,5%,
• kampanie medialne – 32,1%,
• doradztwo – 31,2%.
Jak widać, odsetek wskazań skuteczności poszczególnych rodzajów działań edukacyjnych jest do siebie w miarę zbliżony. Sugeruje to, że prowadząc tego typu
działania, powinno się stosować kompilację różnych rodzajów i form edukowania
i informowania.
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4. Podsumowanie
Na podstawie przedstawionych wyników badań można odpowiedzieć na pytania postawione we wstępie opracowania. Mianowicie, większość studentów:
• jest świadomych, że nosicielstwo wirusa HIV utrudnia znalezienie pracy, a osoby seropozytywne są dyskryminowane na rynku pracy,
• opowiada się za równymi prawami i równym traktowaniem na rynku pracy osób
będących nosicielami wirusa HIV,
• nie ma nic przeciwko temu, aby pracować z osobą zarażoną wirusem HIV4,
• nie wie, jakie organy zajmują się przestrzeganiem prawa o równouprawnieniu,
w tym osób seropozytywnych, ani nie zna przepisów zabraniających dyskryminacji w miejscu pracy.
Podsumowując, można stwierdzić, że studenci prawidłowo oceniają zagrożenia związane z dyskryminacją osób seropozytywnych na rynku pracy. Ich poziom
tolerancji względem osób zarażonych jest relatywnie wysoki. Niestety, ich poziom
wiedzy na temat równouprawnienia i zakazu dyskryminacji w miejscu pracy oraz
praw pracowniczych, nie wspominając już o uregulowaniach i instytucjach ściśle
z tym związanych, jest niezadowalający. Wskazane zatem jest prowadzenie odpowiednich działań, które umożliwią podniesienie poziomu wiedzy i świadomości, zarówno o zagrożeniach związanych z nosicielstwem wirusa HIV, jak i konieczności
równego traktowania pracowników na rynku pracy.
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92% badanych studentów nie miało nic przeciwko temu i jest to wynik lepszy niż w sondażu
internetowym przeprowadzonym wśród Polaków. Wśród internatów 73% nie miało nic przeciwko pracy z zarażonymi. Kolejne 15% było zdania, że nosiciele mają prawo pracować pod warunkiem braku
styczności z innymi ludźmi. Natomiast 12% głosujących uważało, że osoby zarażone stanowią zagrożenie, dlatego nie powinni pracować. Serwis internetowy praca.wp.pl, 23.03.2012.
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Chances and threats of employment for carriers
of hiv in students’ opinion
Summary: A specific part of the labor supply are people who are HIV positive. Due to the
nature of the risks associated with the virus and not very high level of awareness and tolerance
of society for this, carriers of HIV virus have difficulty in finding or keeping a job. For this
reason, the author of the article attempts to answer the question, what are the chances for carries of HIV virus on the labor market. In order to answer this question a survey was conducted
among students of economics. The choice of such a group of respondents can be motivated as
follows. First, students of economics are familiar with the problems of the factors determining
the supply and demand on the labor market and in a quite “professional” way can comment
that issue. Secondly, until they study there is a chance of formal raising their awareness of this
“disease” and tolerance in relation to potential employees who have the virus.
Keywords: HIV-positive, opportunities, threats.
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