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Kobiet w transporcie drogowym jest dwa razy więcej
Według danych Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców (OCRK) 98 proc. zawodowych
kierowców stanowią mężczyźni. Bardzo powoli w świat męskich ciężarówek wkraczają kobiety, które
za kierownicą 40-tonowego pojazdu radzą sobie tak samo dobrze, jak panowie. Panie stanowią już
ponad 19 proc. kadry pracowniczej w obrębie całego sektora TSL1, w tym spedycji, kadry
zarządzającej i administracji. Najnowszy raport International Road Transport Union (IRU) pokazuje,
że jedynie 2 proc. z nich pracuje za kółkiem.
W polskich firmach transportowych kierowcy w ruchu międzynarodowym mogą zarobić od 5000 do
8500 złotych netto, to nawet o 3300 zł więcej niż wynosi średnia krajowa. Mimo takich warunków
finansowych przewoźnicy już od dłuższego czasu borykają się z brakiem kandydatów do pracy. Według
badań przeprowadzonych przez IRU od października 2018 do stycznia b.r. niedobór kierowców
w przedsiębiorcach specjalizujących się w przewozach towarów osiągnął poziom 21 proc. Problem
nieustannie się pogłębia – według badania przeprowadzonego przez OCRK już ponad połowa polskich
przewoźników ma problem z zapełnieniem wakatów, a popyt na usługi transportowe stale rośnie.
Już od kilku lat Unia Europejska oraz organy ustawodawcze i wykonawcze poszczególnych państw
członkowskich poszukują rozwiązania problemu braku rąk do pracy w charakterze kierowcy
zawodowego. Jednym z rozwiązań może być zwiększenie zatrudnienia pań w tej branży, co obok
dopuszczenia do zawodowej jazdy osób z całkowitym lub częściowym ubytkiem słuchu i przywrócenia
kierunków kształcących przyszłych kierowców w szkołach, by zachęcać młodych do pracy w branży
transportowej, jest dobrym kierunkiem zmian – mówi ekspert OCRK, Kamil Wolański.
Jest szansa?
Tendencje są spadkowe. W Polsce w sektorze transportu i magazynowania zatrudnionych jest
19,31 proc. osób płci żeńskiej, a jeszcze w 2015 r. odsetek ten był wyższy i wynosił 20,36 proc.2. Jak
wskazują dane Komisji Europejskiej najwięcej kobiet zatrudnionych w transporcie obecnie znajduje się
na Cyprze (28,74 proc.) oraz u naszych sąsiadów – na Słowacji (26,96 proc.) i w Czechach (26,64 proc.).3
W 2016 r. największy związek zawodowy w Wielkiej Brytanii Freight Transport Association (FTA)
opublikował dane ankiety, z których wynika, że aż 79 proc. kobiet chciałoby zasiąść za kierownicą
ciężarówki.4 Organizacja doszukuje się powodów, dla których większość z pań nie decyduje się na
wstąpienie do zawodu. Okazuje się, że są to głównie zbyt wysokie koszty uzyskania prawa jazdy kat. C
i E.
Jeszcze trzy lata temu kobiety stanowiły 1 proc. kierowców zawodowych. Obecnie IRU podaje, że
możemy mówić o podwojeniu tej liczby. Oczywiście, specyfika pracy truckera jest dla wielu osób trudna
do zaakceptowania. Mówimy tutaj o wielodniowych trasach. To nawet 244 dni w roku poza domem.
Kierowca przejeżdża rocznie średnio 87 tys. km, czyli mógłby ponad dwukrotnie okrążyć ciężarówką
Ziemię, a rekordziści robią to nawet pięciokrotnie. Trudne warunki socjalne, groźba kradzieży
i napadów mogą zniechęcać do tej profesji. Jednak warto zwrócić uwagę, że jest to także ciekawy
sposób na życie. Aktualnie coraz częściej możemy obserwować przykłady par, które jeżdżą w podwójnej
obsadzie – zauważa ekspert OCRK. - Nie da się ukryć, że kobiety mierzą się ze znacznie wyższymi
barierami wejścia do zawodu – m.in. ze względu na stereotypy. Panie zauważają ten problem - aż 63
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proc. z nich przyznaje, że zły wizerunek zawodowych kierowców zniechęca je do podjęcia pracy
w tym zawodzie. Zdanie to podzielają także mężczyźni – tak samo odpowiedziało niespełna 60 proc.
zbadanych panów.
Dla odważnych
Mimo złej reputacji zawodowcy lubią swoją pracę. Tak przyznało 78,9 proc. kierowców,
argumentując, że zawód ten pozwala na poznawanie nowych miejsc (47,9 proc.) i nowych ludzi
(29,6 proc.). Badania pokazują, że kierowcy także wysoko cenią sobie w tej profesji kwoty
wynagrodzeń (39,6 proc.) oraz duże możliwości zmiany pracy związane z deficytem na rynku
wykwalifikowanej kadry (15,9 proc.).5 Kamil Wolański, ekspert z OCRK ocenia, że - Brak kierowców
jest jednym z najpoważniejszych problemów, z którymi mierzy się obecnie branża transportowa
w Europie. Działania, które zostały podjęte w celu zwiększenia zainteresowania zawodem, są
słuszne. Warto jeszcze popracować nad poprawą postrzegania tego zawodu przez społeczeństwo,
a także modelem wsparcia kobiet na rynku pracy.
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