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<p>Wed�ug estymacji Pew Research Center, które na podstawie danych z biura ONZ opracowali eksperci, z Polski
wyemigrowa�o ponad 3,5 mln osób, reprezentuj�cych 8 % populacji. Co siódma osoba przyznaje, �e
wyemigrowa�a z Polski cho�y na krótki czas. Wed�ug danych GUS co najmniej 70% spo�ecze�twa ma cz�onka
rodziny przebywaj�cego za granic�. Czy emigracja dalej jest atrakcyjna? Czego mo�na si�spodziewa�w krajach,
które uznawane s� za najpopularniejsze kierunki polskiej emigracji?</p><p><img
src="/images/stories/my/rozne/All4Comms/Emigracja.jpg" border="1" alt="Emigracja" hspace="10" vspace="10"
width="200" height="202" align="left" /> </p><p><br /><strong>Norwegia, czyli
Samotnicy</strong></p><p>Atrakcyjna ze wzgl�u na zarobki, które przekraczaj� krajow� �redni� pensj�nawet
sze�ciokrotnie. Norweska Polonia chwali sobie zarówno zarobki, jak i zaplecze socjalne. Nie jest tajemnic�, �e
nawet na podstawowych stanowiskach mo�na prowadzi�godne �ycie, w firmach panuje wysoka kultura pracy i
mo�na wie��spokojniejszy tryb �ycia. Polacy s� w Norwegii najliczniejsz� grup� emigrantów, przewa�aj�
w�ród niej osoby z wy�szych wykszta�ceniem i z dobr� znajomo�ci� j�yków obcych. Dla Norwegów wa�n�
warto�ci� jest rodzina. W zwi�zku z tym w kraju istnieje szereg udogodnie�dla rodzin, w tym dodatki finansowe,
np. wyp�acane w okresie wakacyjnym. Polacy chwal� sobie tak�e uprzejmo��Norwegów, którzy a� w nadmiarze
u�ywaj� s�ów: prosz�i dzi�uj� S� tak�e minusy �ycia w krainie reniferów i fiordów. Polacy podkre�laj�, �e
t�kni� za dobrym jedzeniem, szczególnie importowanym, bowiem Norwedzy pó�ki zaopatruj� g�ównie w swoje
produkty. Narzekaj� tak�e na zwyczaje Norwegów, którzy s� znani z samotnictwa. Nie jest powszechne spotykanie
si�w pubach czy na prywatkach, trudno pozna�nowe osoby i prowadzi��ycie towarzyskie. </p><p><br
/><strong>Niemcy, czyli Ordnung muss sein!</strong></p><p>Najpopularniejszy kierunek emigracji Polaków:
wed�ug danych statystycznych ten kraj wybra�o w ostatnich latach ponad 41% emigrantów. Polacy ch�nie
wyje�d�aj� do Niemiec ze wzgl�u na ich po�o�enie geograficzne. Bliska odleg�o��od miejsca zamieszkania
jest czynnikiem, który zach�a osoby chc�ce by�w sta�ym kontakcie z krajem. �rednie zarobki w Niemczech to
oko�o 2000 euro na miesi�c. W Niemczech praktycznie nie wyst�uje problem tzw. umów �mieciowych, do
posiadania umów o prac�przyznaje si�72% wszystkich pracuj�cych. Niemcy plasuj� si�w czo�ówce krajów, do
których najch�niej emigruj� Polacy, cho�od czasów przyj�ia uchod�ców popularno��tego kierunku znacznie
spad�a. Polacy obawiaj� si�g�ównie terrorystów. </p><p><br /><strong>Wielka Brytania Polakami
stoi</strong></p><p>Pomimo Brexitu wci�� pozostaje atrakcyjnym kierunkiem polskich ekspatów. Cenimy nasz�
wspóln� histori� j�yk angielski natomiast kojarzymy najcz�iej w wielkimi twórcami literatury tj. Williamem
Szekspirem czy Josephem Conradem, który, jak si�okazuje, by� tak�e Polakiem. Angielskiej mowy uczymy si
ch�nie i szybko. W niektórych rejonach znajomo��j�yka nie jest nawet potrzebna, bowiem j�yk polski jest drugim
co do popularno�ci j�ykiem mówionym w Wielkiej Brytanii. Polskie dzielnice, zak�ady us�ugowe, sklepy oraz
firmy, gdzie mówi si�g�ównie po polsku, s� powszechne, podobnie jak polska obs�uga w niemal ka�dym lokalu
us�ugowym czy sklepie. Jednak�e od czasów referendum emigracja do Wielkiej Brytanii sta�a si�mniej popularna,
wr�z wielu Polaków deklaruje ch� powrotu do Polski lub zmiany miejsca zamieszkania w innych pa�twach w
obr�ie Unii. Europejskiej. W Wielkiej Brytanii w 2014 roku przebywa�o ponad 720 tys. Polaków. Dzi� dane
szacunkowe mówi� o ponad milionie naszych obywateli, z czego cz� posiada ju� podwójne obywatelstwo. Na
przys�owiowy start emigrant zazwyczaj potrzebuje oko�o 2000 funtów je�li jest w stanie mieszka�w
wieloosobowym mieszkaniu np. w Londynie. To kwota, która zagwarantuje jedynie pokrycie czynszu za dzielony z
kim� pokój, ewentualn� kaucj� wy�ywienie oraz przejazdy. Koszty �ycia w Wielkiej Brytanii mog� zaskoczy�
Najdro�sze zawsze jest mieszkanie, ale nie nale�y zapomina�np. o transporcie publicznym, który kosztuje
przeci�nego obywatela nawet do kilku tysi�y funtów rocznie. </p><p><p><br /><strong>Czechy, czyli Pepiczki
gór�</strong></p><p>„Najmodniejszy” kierunek 2017 roku, szczególnie dla pocz�tkuj�cych przedsi�iorców.
Poziom bezrobocia w Czechach jest ni�szy nawet ni� w Niemczech, gdzie si�a zaledwie 4%, a dzia�alno�
gospodarcz� natomiast mo�na za�o�y�tu bardzo �atwo. Dodatkowo w Czechach mo�na zaoszcz�zi�na
podatkach i op�atach ubezpieczeniowych, które s� niemal o po�ow�ni�sze ni� w Polsce. Prac� znajd� tu
g�ównie pracownicy bran�y motoryzacyjnej (np. w zak�adach produkcyjnych Skody) oraz sektora produkcyjnego,
�lusarze, spawacze, operatorzy wózków wid�owych, monterzy, lakiernicy oraz specjali�ci bran�y IT
(programi�ci, administratorzy sieci, baz danych czy analitycy). To tak�e kierunek, o którym mog� pomy�le
pracownicy marketingu czy bran�y hotelarskiej. �rednia pensja krajowa to oko�o 4000 z� plus darmowe vouchery
na posi�ki podczas pracy. Polacy doceniaj� podobie�two kulturowe naszych narodów, z rozrzewnieniem
wspominaj�c przygody Rumburaka czy Krecika, zajadaj�c knedliczki z kapust�. </p><p><br /><strong>Holandia
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zwana Holendrowni�</strong></p><p>112 tys. Polaków wybra�o Holandi�na swój kraj zamieszkania - podaj�
dane statystyczne GUS-u z 2015 roku. Niemal ka�dy chwali kraj za otwarto�� warto�ci rodzinne oraz pi�no.
Jednak podobnie, jak w przypadku Niemiec i Francji, warto zna�j�yki przekraczaj�c granice Holandii. Niemal
ka�da agencja pracy przeprowadza na wst�ie test z j�yka angielskiego, w ten sposób oceniaj�c zdolno��Polaka
do pracy. Mieszkanie w Holandii to wydatek 600-800 euro przy zarobkach �rednio na poziomie 1500 euro. Jak
podaje portal nasza-holandia.pl - na start warto mie�2500 euro na mieszkanie, kaucj�oraz podstawowe jedzenie i
paliwo. To coraz popularniejszy kierunek polskiej emigracji. W niektórych regionach mo�na ju� zobaczy�wiele
napisów w j�yku polskim. Popularna jest praca na kwiatowych farmach, w sektorze budowlanym, przetwórstwie
owocowo-warzywnym, czy w stoczniach.</p><p><br /><strong>Francja i Belgia dla
wybranych</strong></p><p>Romantyczny Pary� czy malownicza Prowansja kusz� pi�nem, dobr� kuchni�, ale
te� ofert� pracy dla specjalistów bran�y budowlanej. Potrzebni s� wszyscy, od cie�li do dekarza - jak podaje
raport o migracji zarobkowej Polaków z 2016 roku sporz�dzony przez Work Service. Artur Ragan, ekspert serwisu
dodaje, �e pracownicy fizyczni s� tak�e po��dani w kraju czekolady i frytek. Belgia mo�e by�atrakcyjnym
kierunkiem nie tylko dla europarlamentarzystów, ale tak�e dla spawaczy, rolników czy pracowników bran�y
hotelarskiej. Jednak�e warto doda� �e od pracowników zazwyczaj wymaga si�znajomo�ci j�yka francuskiego.
Bez znajomo�ci j�yka prac� we Francji natomiast mog� �atwo znale��pracownicy sezonowi. Dlatego co roku na
farmach, sadach i polach mo�na spotka�wielu pracowników z Polski. </p><p>Co zaskakuje Polaków najbardziej?
Francuzi s� stosunkowo leniwi, nie znaj� j�yków obcych, za to kraj zachwyca ró�norodno�ci� architektury i
faktem, �e Francuzi od 12 do 13.30 podczas przerwy w pracy t�umnie wylegaj� do licznych knajpek, kawiarenek i
lokali. Francja to nie tylko kraina bagietek, serów i wina. To tak�e raj dla rowerzystów. Na wielbicieli jedno�ladów
czeka tu �wietna infrastruktura rowerowa. Ewenementem jest brak papierosów w sklepach, s� dost�ne jedynie w
specjalnych kafejkach czy punktach ku temu przeznaczonych. We Francji bardzo powszechne jest p�acenie czekami
oraz sta�e zlecenia bankowe, którymi op�aca si�rachunki za mieszkanie, pr�d, czy ubezpieczenie samochodu.
</p><p><br /><strong>American Dream, czyli USA</strong></p><p>Wci�� mimo obietnic kolejnych polityków,
do kraju hamburgerów, marz�c o karierze w Hollywood czy szalonej przygodzie w Las Vegas, wci�� potrzebujemy
wiz. Zanim zaczniesz �y�niczym gwiazda Hollywood musisz zdoby�wiz� Najcz�iej jednak Polak trafia na
ameryka�k� ziemi�z wiz� turystyczn� i dopiero z czasem próbuje za�atwi�formalno�ci dotycz�ce legalizacji
swojego pobytu. Zak�adaj�c jednak, �e masz wiz� prac�naj�atwiej znajdziesz w przemy�le budowlanym, jako au
pair, przy sprz�taniu, jako kierowca lub prost� prac�biurow�. �rednia stawka godzinowa dochodzi do 10 dolarów
za godzin�i ró�ni si�w zale�no�ci od regionu. Jak przyznaj� Polacy w USA, z podstawowej pensji ka�dy jest w
stanie utrzyma�dom, kupi�jedzenie, wyjecha�na wakacje, kupi�konsol� do gry i pój��do kosmetyczki. Jednak
bez wizy imigracyjnej nie jest �atwo j� zdoby� Co prawda rz�d nie deportuje ka�dego nielegalnego emigranta,
który nie posiada ubezpieczenia, pod warunkiem �e p�aci on podatki. Jednak nie ka�da firma zatrudnia bez numeru
ubezpieczenia. W USA �atwiej ni� o prac�jest o prawo jazdy, które mo�na dosta�po 10 minutowym te�cie
praktycznym i prostym teoretycznym. Je�li chodzi o poloni� jak czytamy na stronie dziennikzwiazkowy.com - jest
bardzo aktywna, widoczna w biznesie, ale te� podzielona i nieobecna np. w polityce. </p><p><br /><strong>Zwykle
chodzi o … pieni�dze</strong></p><p>Warto doda� �e najwi�ej Polaków opu�ci�o ojczyzn�zaraz po
do��czeniu Polski do Unii Europejskiej jako powód emigracji najcz�iej wskazuj�c warunki ekonomiczne w
Polsce, w szczególno�ci brak pracy b�d� niskie zarobki. Od czasu przyst�pienia Polski do UE, Polacy mieszkaj�cy
poza granicami ojczyzny, z samej Europy przelali oko�o 140 miliardów z�otych na ró�ne cele. Cz� emigrantów
sp�aca w Polsce kredyty, inni wspieraj� swoich bliskich, jeszcze inni przesy�aj� p�atno�ci firmom, z którymi
robi� interesy. Polacy regularnie zasilaj� polsk� gospodark� zarówno jako odbiorcy towarów eksportowanych, jak i
poprzez prowadzenie biznesów mi�zy krajami Europy. Dla porównania tylko w 2014 roku cudzoziemcy przekazali z
Polski ponad 1,5 mld euro, z czego 80% przelewów zosta�o wykonanych na teren Ukrainy. Polacy cz�to korzystaj�
z rozwi�za�firm typu FinTech. Szanuj�c ka�de zarobione euro, dolara czy funta, cz�to wykorzystuj� szybkie i
tanie przelewy internetowe, które gwarantuj� o wiele ni�szy koszt przes�ania pieni�zy ni� tradycyjne banki.
Oszcz�no��jest wi� w tym przypadku niezwykle wa�nym czynnikiem decyduj�cym o wyborze formy przes�ania
zarobionych pieni�zy. Jedn� z firm, które rozumiej� potrzeby Polaków jest TransferGo. Zosta�a ona za�o�ona
przez litewskich emigrantów, którzy nie chcieli p�aci� ogromnych prowizji za przelewy i traci�na kursach
mi�zybankowych. „To szczególnie korzystne rozwi�zanie dla ma�ych i �rednich przedsi�iorców oraz osób, które
regularnie przelewaj� wi�sze kwoty pomi�zy 45 krajami”- mówi Magdalena Go��iewska, Country Manager
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TransferGo. Us�ugi firmy s� bowiem dost�ne we wszystkich krajach, gdzie znajduje si� najwi�ej Polaków. Nie
ka�dy jednak wie, �e przelew nie tylko jest ta�zy lub w przypadku promocji nawet bezp�atny, ale tak�e bardzo
szybki. Osoba, która spodziewa si�pieni�zy mo�e je otrzyma�ju� w ci�gu pó� godziny, a nie kilku dni jak w
przypadku tradycyjnych przelewów bankowych! To niezwykle korzystne rozwi�zanie dla kupuj�cych za granic�,
chc�cych zasili�konta bliskich czy p�ac�cych kredyty np. hipoteczne. </p><p>Tendencj�spadkow� w emigracji
zanotowano dopiero w zesz�ym roku. Wed�ug statystyk GUS-u, ponad 1500 osób wi�ej wróci�o z emigracji ni�
si�na ni� uda�o. Jednak wielu z nas pozostanie ju� poza granicami kraju, poniewa� cenimy sobie standard �ycia,
jaki zapewnia nam nowe miejsce. Z�yli�my si�z jego kultur�, warto�ciami na tyle, �e powrót do ojczyzny by�by
jak wyjazd do … obcego kraju.</p>
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