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Dziewczyny na rusztowaniach

Kobiety w  budow nictw ie? To już było. Lata temu murarki w yrabiały naw et 200 proc.

normy, choć przodow ników  pracy nie dościgały. Dziś kobiety-inżynierki są rów nie

dobre, jak ich koledzy. Ale, niestety, nie są tak samo cenione.
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Nie jesteśmy przyzw yczajeni do w idoku kobiety na budow ie, chociaż pojaw iają się

one w  branży coraz częściej. Projektują, nadzorują, zarządzają. Radzą sobie nie

gorzej niż ich koledzy, a jednak zarabiają mniej. Według Banku Danych o Inżynierach,

średnie w ynagrodzenie inżyniera w  Polsce w ynosi nieco ponad 4,6 zł. Jego koleżanka

po fachu zarabia praw ie o 1 tys. zł mniej, a przy tym na sw oją pozycję musi pracow ać

znacznie ciężej.

Gumiaki zamiast szpilek

Eliza Wachow iec, członek zarządu f irmy dew eloperskiej Magnus Group, nie zauw aża,

by kobiety

w  branży nieruchomościow ej były dyskryminow ane. W jej f irmie pracuje ich sporo.

Jedna z nich jest szefem w ybitnie męskiego działu inżynieryjno-technicznego. – Na

ogłoszenie, że poszukujemy, na przykład, „project managera”, 90 proc. zgłoszeń

w ysyłają mężczyźni. Nie w ynika to z tego, że f irmy dyskryminują kobiety, a tylko z

tego, że techniczne kierunki studiów  są w ybierane raczej przez chłopców . Nie

w szystkie kobiety chcą biegać w  gumiakach po placu budow y – mów i Eliza

Wachow iec.

Ale w  branży rzeczyw iście pojaw ia się coraz w ięcej kobiet, które ukończyły

techniczne uczelnie

i w  pracy radzą sobie dobrze. Mają zw ykle około 30 lat, najczęściej duże zdolności i

św ieże dyplomy uczelni technicznych. – Dzięki nim na budow ach łagodnieje

atmosfera, spada poziom emocji, a język staje się bardziej parlamentarny – śmieje się

Eliza Wachow iec.

Kobiecy zawód?

Wydaje się, że w  branży nieruchomościow o-budow lanej architektki są na

uprzyw ilejow anej pozycji. To zajęcie w ybitnie techniczne, ale niezbędna jest tu

w yobraźnia i zmysł estetyczny. Choćby dlatego kobiety pow inny się tu spraw dzać.

Św iatow ej sław y architekt, Zaha Hadid uw aża jednak, że naw et

w  tej branży dziew czyny mają gorzej. Prof. Ew a Kuryłow icz, która w ykłada na

Wydziale Architektury Politechniki Warszaw skiej i zajmuje się projektow aniem w  firmie

APA Kuryłow icz & Associates, obserw uje, że studia architektoniczne kończy mniej

w ięcej tyle samo kobiet, co mężczyzn. Jednak na taką pracę decyduje się mniej

przestaw icielek płci pięknej. – Jeżeli w  jakiś zaw ód w pisane są długie godziny pracy i

późne pow roty do domu, to mniej kobiet go w ybiera. One często mają nieco inne

priorytety i w ięcej zajęć zw iązanych z rodziną, naw et przy bardzo partnerskich

układach z mężem – tłumaczy Ew a Kuryłow icz.

Jak sama przyznaje, bardziej znany jest jej mąż, prof. Stefan Kuryłow icz, prezes

APAKA. Nie jest to żadna dyskryminacja. Firma to jego pomysł i jego konik. Praca, jaką

w ykonuje, w iąże się ze stresującymi negocjacjami i odpow iedzialnością za pieniądze

klienta. Ona zaw sze w olała projektow ać i to w łaśnie robi. – Kiedy zaczynałam pracę

na politechnice, było mi trudniej w  konkurencji z moimi kolegami. Żeby osiągnąć to

samo, co oni, musiałam pracow ać znacznie w ięcej. Niestety, ten „kobiecy” problem

ciągle istnieje na uczelniach, zw łaszcza w  początkach ich kariery – uw aża prof. Ew a

Kuryłow icz. Z dyskryminacją ze w zględu na płeć nie spotyka się Marzanna Walo,

która zajmuje się doradztw em personalnym w  budow nictw ie w  f irmie Naj International.

Nie styka się ona jednak z ludźmi w  początkow ej fazie kariery, kiedy taki problem może

być najbardziej w idoczny. Choć przyznaje, że kobiety czasem mają mniejsze

oczekiw ania f inansow e od sw oich kolegów , mimo w ykonyw ania tej samej pracy. – To

może w ynikać z kobiecej tożsamości kulturow ej: kobiety oczekują pieniędzy za coś,

co już osiągnęły i gdzie są pew niejsze sw ojej w artości. Mężczyźni zaś negocjują już

na poczet przyszłych osiągnięć – tłumaczy Marzanna Walo.

Strach przed matkami

Skoro kobiety-inżynierki dorów nują sw ym kolegom, to czego boją się pracodaw cy?

Oczyw iście, ich macierzyństw a. Ale kiedy na rynku brakuje inżynierów  i zmienia się

społeczne nastaw ienie do „typow o męskich” zaw odów , to i problem zyskuje inny

w ymiar. Zw łaszcza, jeśli kandydatka do pracy ma już pew ne dośw iadczenie.

Koleżanki prof. Ew y Kuryłow icz z międzynarodow ej organizacji Unia Kobiet

Architektów  narzekają na sw oją sytuację w  Stanach Zjednoczonych. W

konserw atyw nym społeczeństw ie trudniej jest się im w ybić. Całkiem dobrze radzą

sobie architektki ze Starego Kontynentu oraz... Japonki. Te ostatnie, w  w ybitnie

zmaskulizow anym społeczeństw ie przebijają się dopiero od niedaw na i zaczynają

odnosić pierw sze sukcesy.

Mniejsza kasa, ta sama praca

Jak sytuacja w ygląda w  Polsce? Średnie w ynagrodzenie w ykonujących zaw ód

inżynierski mężczyzn w ynosi 4679 zł. Kobiety zarabiają mniej – 3697 zł. Różnica jest

w idoczna na każdym stanow isku

i w  każdym regionie. Te, które już zdecydują się zostać inżynierami, w ybierają takie
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kierunki studiów  jak architektura, konstrukcje budow lane czy inżynieria środow iska.

Znacznie rzadziej zajmują stanow iska kierow nicze, rzadziej też pracują w  nadzorze

technicznym. – To nie jest nagminne, ale kobiety mają mniejsze szanse na pracę w

charkterze inżyniera. Są f izycznie słabsze, dlatego trudniej im w edrzeć się na ten

rynek. Nie chcę być źle zrozumiana, ale często w  f irmach, które potrzebują

inżynierów , szefami są panow ie po pięćdziesiątce, którzy nie są przyzw yczajeni do

kobiet pracow ników  – uw aża Małgorzata Orłow ska, starszy konsultant ds. rekrutacji z

Banku Danych o Inżynierach.

Co w ięc zrobi szef, który chce zatrudnić w  f irmie specjalistę i ma do w yboru dw oje

tak samo dośw iadczonych i w ykształconych ludzi: kobietę i mężczyznę? –

Zatrudniłbym oboje – żartuje Arno Ruijtenbeek, prezes Tebodin SAP-Projekt, f irmy

konsultingow o-inżynieryjnej. – W branży tak bardzo brakuje dobrych specjalistów , że

nie można przepuścić takiej okazji. Ale obserw uję pozytyw ną dyskryminację kobiet,

w ięc pew nie to „ją” bym w ybrał. Ale muszę przyznać, że moje dośw iadczenia

z pracow nikami i pracow nicami są podobne: w spółpraca z każdą płcią czasem układa

się doskonale, a czasem jest niezbyt udana

– dodaje Arno Ruijtenbeek.  W Polsce sytuacja kobiet nie jest najgorsza, choć ciągle

pozostaw ia w iele do życzenia. Kiedy będą one zarabiały na rów ni z mężczyznami?

Oby w krótce. Bo oprócz tego, że łagodzą budow lane obyczaje, to często są od nas –

facetów  – po prostu lepsze, zdolniejsze i bardziej zorganizow ane.
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