
nr 09
Praca za granicą

Wydanie specjalne I/2016 | Poznań
www.arbeitlandia.eu

ISSN 2391-5587

Czy i za co można pobierać pieniądze?

Jak korzystać z EKUZ w Niemczech

Gdzie i jak szukać pracy

Wakacyjny rynek pracy dla polskich emerytów

Nie bój się wyjechać za granicę

Umowa - nie wyjeżdżaj bez niej!



 Zdecydowaliśmy się na wydanie numeru spe-
cjalnego, skierowanego do szerokiego grona osób, 
które chciałyby podreperować budżet domowy i wy-
jechać do pracy za granicę, ale po prostu boją się lub 
nie wiedzą jak zabrać się za znalezienie takiej pracy  
w bezpiecznych warunkach. 
 Nasze czasopismo jest wydawane od 3 lat i jest 
czasopismem branżowym, przeznaczonym głównie 
dla osób pracujących w Niemczech i zajmujących 
się opieką nad osobami starszymi i niepełnospraw-
nymi, jednak to wydanie specjalne jest skierowane 
do wszystkich, którzy zastanawiają się po prostu nad 
podjęciem pracy u naszych zachodnich sąsiadów i nie 
tylko.
 Medialny obraz pracy za granicą nie jest do-
bry - to często handel ludźmi, wyzysk, oszustwa, po-
niżenie. Chcemy trochę zmienić ten wizerunek i po-
wiedzieć jasno – owszem, zdarzają się złe sytuacje, 
ale są one wyjątkowe. Najłatwiej omawia się przecież 
tematy sensacyjne, budzące dreszczyk emocji, nega-
tywne. Kto zechce kupić gazetę z dobrą wiadomością 
na okładce? Jaki program w telewizji obejrzymy chęt-
niej – ten o sukcesach czy ten o tragedii? 
 Praca za granicą, zwłaszcza praca w sezonie 
letnim, kiedy wiele osób spędzających za granicą 8-10 
miesięcy w roku chce odpocząć w Polsce, nie jest ani 
taka zła ani taka ryzykowna. Pracownicy wakacyjni 
z Polski to przybysze od lat mile widziani i dobrze trak-
towani na rynku niemieckim. Przybysze, o których ten 
rynek dba. Niemcy nie bez przyczyny są synonimem 
jakości i porządku – wiedzą, że dobrą opinię bardzo ła-
two stracić, a potrzebują rąk do pracy. Najlepiej świad-
czą o tym liczby. 
 Posłużę się przykładem z branży, w której pra-
cuję od 11 lat.  Nie ma pełnych statystyk, ale szacuje 
się, że rocznie do pracy w opiece nad osobami star-
szymi w Niemczech wyjeżdża nawet 200 000 kobiet 
i mężczyzn z Polski! To nie są przecież młodzi ludzie 
– to są najczęściej dojrzałe kobiety, które wychowały 
już dzieci, mają wnuki. Nie mają dyplomów pielęgniar-
skich, nie są w tej pracy potrzebne - mają umiejętność 
prowadzenia domu i zrozumienie dla starości. Niektó-
re znają tylko kilka słów po niemiecku. Wiele z nich 

ma więcej niż 60 lat. Stale zwiększającą się częścią tej 
grupy zawodowej są mężczyźni - stateczni panowie, 
energiczni 50-latkowie i po prostu empatyczni  ludzie.  
Co mówi nam liczba 200 000 osób? To tak jakby do 
pracy wyjechali nagle wszyscy mieszkańcy Torunia, 
Sosnowca, Kielc  albo ponad połowa mieszkańców Po-
znania, Wrocławia lub Gdańska. A przecież nasza bran-
ża to jeden z wielu obszarów aktywności w których 
można podjąć pracę za granicą. Nie byłoby tej liczby 
gdyby praca za granicą była tylko zła i ryzykowna. Taka 
praca może być również bezpieczna, przynieść korzy-
ści finansowe i pozwolić każdemu zobaczyć troszkę 
świata.
 Będziemy dumni, jeżeli dzięki naszemu ma-
łemu wydawnictwu pomożemy w przełamaniu lęku 
przed podjęciem nowych wyzwań na rynku pracy 
zwłaszcza tym Czytelnikom, którzy uważają, że nie 
są już nigdzie i nikomu potrzebni! Będzie to dla nas 
źródłem wielkiej satysfakcji, jeżeli przyczynimy się do 
poprawy świadomości wyboru bezpiecznych miejsc 
pracy nie tylko w Niemczech!
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Pośrednictwa pracy i agencje pracy tymczasowej        
- czy i za co mogą pobierać pieniądze?

 Podjęcie pracy za granicą najczęściej nastę-
puje w wyniku uzgodnień dokonywanych z agencją 
zatrudnienia działającą na terenie Polski. Wynikiem 
uzgodnień powinna w każdym wypadku stać się umo-
wa w formie pisemnej, zawarta pomiędzy pracowni-
kiem / zleceniobiorcą, a kierującą agencją.
 Prawo polskie bardzo szczegółowo określa za-
wartość takiej umowy, w której powinny znaleźć się  
m. in. następujące zapisy:

 W umowie powinny również znaleźć się zapisy 
dotyczące ewentualnych kosztów związane z niewy-
wiązaniem się pracodawcy zagranicznego z warunków 
zatrudnienia, np. informacja dotycząca pokrycia kosz-
tów przejazdu związanych z tym faktem.
 Zawarcie umowy nie powinno nieść za sobą 
żadnych kosztów po stronie pracownika, oprócz fak-
tycznie poniesionych przez agencję zatrudnienia. Do 
nich zaliczyć można:
 

Koszty o których mowa powyżej powinny zostać wy-
szczególnione w zawieranej umowie. 
 Z czego więc utrzymują się pośrednictwa?  
Agencje mogą pobierać opłaty od pracodawców, na 
rzecz których realizują usługę pośrednictwa. Opłaty te, 
stanowią przychód z tytułu prowadzonej działalności, 
który w żaden sposób nie jest regulowany w ustale-
niach z pracownikiem. Jednym słowem, agencja po-
biera za wykonaną usługę zapłatę, tylko i wyłącznie 
od pracodawcy na rzecz którego świadczy usługi. Nie 
wolno jej pobierać żadnych opłat za znalezienie pracy 
od pracowników. Jest to jasno i wyraźnie uregulowane 

w przepisach obłożone sankcjami – nawet karą ograni-
czenia wolności (Ustawa o promocji zatrudnienia i ryn-
kach pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r z późniejszymi 
zmianami).
 Dodatkowo zabronione jest również pobiera-
nie kaucji, opłat pocztowo-telekomunikacyjnych (np. 
za przesyłaną korespondencję), druków, reklamy czy 
tez ogłoszeń prasowych.
 Agencje pośrednictwa podlegają kontroli 
państwa i muszą posiadać certyfikat, którego waż-
ność można sprawdzić samemu w Krajowym Rejestrze 
Agencji Zatrudnienia (KRAZ) w Internecie:
(http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz/wyszukiwarka) 
lub poprosić o pomoc w sprawdzeniu osobiście od-
wiedzając Powiatowy lub Wojewódzki Urząd Pracy.
 Pamiętajmy jednak, że pracodawca zatrudnia-
jący bezpośrednio u siebie pracowników w celu reali-
zacji usługi na terenie np. Niemiec nie jest zobowiąza-
ny do posiadania certyfikatu agencji zatrudnienia. 
 Takowy certyfikat zobowiązane są posiadać 
podmioty świadczące usługi pośrednictwa – zawierasz 
umowę nie z pośrednikiem ale z pracodawcą, którego 
pośrednik znalazł dla Ciebie.

Czy i za co można pobierać pieniądze?

nazwa pracodawcy zagranicznego,
okres, w którym ma nastąpić zatrudnienie,
rodzaj i warunki pracy,
warunki wynagradzania i świadczenia socjalne            
związane z wykonywaną pracą,
informacje dotyczące ubezpieczenia społeczne-
go, a także od nieszczęśliwych wypadków,
obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do 
pracy przez agencję zatrudnienia.

dojazd i powrót pracownika,
badania lekarskie,
tłumaczenia dokumentów,
koszty związane z wydaniem wizy, kiedy jest ona 
wymagana.
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Jak korzystać z EKUZ  w Niemczech

Jak korzystać z EKUZ  w Niemczech?

 Wyjeżdżając do pracy zagranicą zastanawiasz 
się, co się stanie, jeśli zachorujesz albo ulegniesz wy-
padkowi? Czy możesz liczyć na pomoc lekarską i opie-
kę w szpitalu? Gdzie szukać pomocy i ile to będzie 
kosztowało? Czy jako osoba ubezpieczona możesz 
liczyć na bezpłatną pomoc lekarską i czy jest jakiś do-
kument, który potwierdza fakt ubezpieczenia? Poniżej 
dajemy odpowiedź na wszystkie te pytania!

Co to jest EKUZ?

 Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotne-
go (EKUZ) to dokument potwierdzający, że jesteś oso-
bą ubezpieczoną, który daje Ci prawo do korzystania 
na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych 
w czasie tymczasowego pobytu zagranicą.  Aby otrzy-
mać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego 
należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub 
Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właści-
wym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek 
można otrzymać w Oddziale lub Delegaturze albo po-
brać na stronie internetowej NFZ (www.nfz.gov.pl).
 Przy korzystaniu z pomocy medycznej należy 
jak najwcześniej okazać kartę EKUZ. Personel może po-
prosić o przedstawienie dokumentu potwierdzającego 
tożsamość oraz pozostawienie lekarzowi kserokopii 
karty.  Warto przed wyjazdem zrobić kilka jej kseroko-
pii.
Ważne! Zdarza się, że bardzo szybko decydujesz się 
na wyjazd, tymczasem wyrobienie karty w przypad-
ku osób pracujących musi być poprzedzone potwier-
dzeniem formularza A1 i trwa nawet kilka tygodni. To, 
że nie masz fizycznie karty nie oznacza, że nie jesteś 
ubezpieczony. Jeśli jesteś zgłoszony do ubezpieczenia 
i został złożony wniosek o EKUZ, to w razie potrzeby 
możesz skorzystać z pomocy medycznej i otrzymasz 
zwrot kosztów. Jeżeli nie przedstawisz karty EKUZ to 
lekarz wystawi Ci rachunek jak pacjentowi prywatne-
mu. Lekarz zwróci Ci pobraną kwotę, jeżeli dostarczysz 
mu EKUZ w ciągu 10 dni od wizyty. NFZ może wtedy 
w trybie pilnym wydać Certyfikat Zastępujący EKUZ. 
O zwrot kosztów możesz także wystąpić po powrocie 
do Polski zwracając się z wnioskiem do właściwego 
oddziału NFZ. Do wniosku o zwrot kosztów musisz za-
łączyć: oryginały rachunków i dowodów zapłaty.

Jak uzyskać opiekę medyczną w ramach niemiec-
kiej publicznej służby zdrowia?

Karta EKUZ daje prawo do korzystania w Niemczech 

z niezbędnej pomocy medycznej. O tym, które świad-
czenia są niezbędne decyduje lekarz. 

Podstawowa opieka medyczna. Należy korzystać 
z placówek posiadających umowę z regionalną kasą 
chorych. Są to placówki oznaczone tablicą z napisem 
„Kassenarzt” lub „Alle Kassen”. Aby skorzystać z pomo-
cy lekarskiej w nocy albo w weekend, należy udać się 
do specjalnych przychodni („Notdienst”). Informacje 
na ich temat znajdują się w lokalnej gazecie. 

Opieka specjalistyczna. Jeżeli zachodzi potrzeba sko-
rzystania z wizyty u lekarza specjalisty, niezbędne jest 
uzyskanie skierowania od lekarza podstawowej opieki 
medycznej. 
Leczenie szpitalne. Do leczenia szpitalnego przyjmo-
wane są osoby ze skierowaniem od lekarza podstawo-
wej opieki medycznej. W nagłych przypadkach możesz 
zgłosić się bezpośrednio do szpitala, bez skierowania.  

Recepty. Tylko lekarze posiadający podpisane umowy 
z regionalną kasą chorych mają prawo do wystawiania 
recept na leki objęte refundacją. Leki kupisz w apte-
kach na podstawie recepty wystawionej przez lekarza.   

Za co zapłacisz mając EKUZ?

 W Niemczech pacjent zobowiązany jest do 
ponoszenia części kosztów leczenia. Wydatki te nie 
podlegają zwrotowi z NFZ.

Leczenie szpitalne. Opłata za leczenie szpitalne wyno-
si 10 EUR za dzień pobytu. Jeśli w ciągu jednego roku 
ktoś przebywa w szpitalu 28 dni, to szpital zwalnia 
go z dalszych opłat dziennych. Koszty świadczeń po-
nadstandardowych dostępnych w szpitalu, np. pokój 
jednoosobowy, leczenie przez ordynatora, pacjent po-
krywa samodzielnie.  

Leki i środki lecznicze. Odpłatność za leki i materiały 
opatrunkowe na receptę wynosi 10% ceny (co naj-
mniej 5 EUR, a maksymalnie 10 EUR), ale nie więcej niż 
pełna cena leku. Odpłatność za środki lecznicze (masa-
że, kąpiele, gimnastyka lecznicza itp.) wynosi 10% ceny 
oraz 10 EUR za wypisanie środka leczniczego. Koszty 
leków bez recepty, takich jak środki przeciwbólowe 
bądź syrop na kaszel, pokrywasz samodzielnie.   

Leczenie prywatne. Koszty leczenia w placówkach 
prywatnych pokrywasz w całości we własnym zakre-
sie. O zwrot poniesionych kosztów możesz ubiegać 
się w Polsce we właściwym oddziale wojewódzkim 



NFZ. Po spełnieniu wszystkich wymaganych prawem 
warunków koszty te zostaną zwrócone, jednak wg pol-
skich stawek, tj. zgodnie z cenami usług obowiązujący-
mi w publicznej służbie zdrowia w Polsce. 

Pogotowie ratunkowe w Niemczech. Transport do 
szpitala jest bezpłatny w sytuacjach zagrożenia życia 
lub gdy lekarz uzna, że wymaga tego Twój stan zdro-
wia. Za transport do szpitala na terytorium Niemiec 
obowiązuje dopłata w wysokości 10%, wynosząca nie 
mniej niż 5 EUR i nie więcej niż 10 EUR. 

Transport międzynarodowy. NFZ nie refunduje co 
do zasady kosztów transportu powrotnego do Polski. 
Tylko w wyjątkowych sytuacjach można ubiegać się 
o zwrot kosztów międzynarodowego transportu sa-
nitarnego w celu kontynuacji leczenia rozpoczętego 
zagranicą. Dlatego, aby na pewno uniknąć obciążenia 
tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowe-
go prywatnego ubezpieczenia.

Gdzie, w razie wątpliwości, można uzyskać infor-
macje?

Wszelkie informacje można uzyskać w kasach chorych 
np. AOK, BKK, BARMER-GEK, DAK, TK, IKK lub w insty-
tucji łącznikowej:  
GKV-Spitzenverband Deutsche Verbindungsstelle 
Krankenversicherung - Ausland (DVKA) Pennefeldsweg 
12 c, 53177 Bonn,
Tel: +49 228 9530-0,
Fax: +49 228 9530-600,
E-Mail: post@dvka.de,
Internet: www.dvka.de   

Pamiętaj! Jako obywatel Unii Europejskiej masz pra-
wo do korzystania z opieki zdrowotnej w Niemczech, 
na takich samych zasadach, jak obywatele Niemiec.

Tekst opracowany na podstawie publikacji Depar-
tamentu Współpracy Międzynarodowej w Centrali 
Narodowego Funduszu Zdrowia,
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa,
tel. +48 22 572 62 68, fax +48 22 572 63 19,
e- mail: ca17@nfz.gov.pl,
Internet: www.ekuz.nfz.gov.pl 

Nie bój się wyjechać do pracy za granicę - można ofi-
cjalnie sprawdzić i kontrolować pracodawcę! 

 Zanim podejmiesz decyzję o skorzystaniu 
z oferty pośrednictwa lub oferty bezpośredniego za-
trudnienia, skorzystaj z państwowych, dostępnych dla 
każdego obywatela rejestrów, które ułatwią zoriento-
wanie się  z kim masz do czynienia!

KRAZ  (Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia) – tu 
sprawdzisz, czy firma lub osoba podająca się za po-
średnika działa legalnie, pod nadzorem państwa 
i zgodnie z obowiązującymi przepisami:
http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz/wyszukiwarka

KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) – tu sprawdzisz czy 
firmy mające po nazwach takie skróty jak Sp. z o.o., S.A, 
Sp. kom., Sp. k. są faktycznie zarejestrowane, jak długo 
działają, czy składają roczne sprawozdania finansowe, 
kto nimi kieruje:
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

CEDIG (Centralna Ewidencja i Informacja o Dzia-
łalności Gospodarczej) –  tu sprawdzisz, czy osoba 
poznana z imienia i nazwiska i przedstawiająca się jako 
przedsiębiorca faktycznie prowadzi firmę, czy firmy nie 
mające za nazwą skrótów Sp. z o.o. i inne wymienione 
wyżej, są legalnie zarejestrowane i mają w przedmiocie 
działalności pośrednictwo do pracy za granicą:
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/se-
arch.aspx

ePuaP (elektroniczna Platforma Usług Admini-
stracji Publicznej) – tu w prosty sposób (wymagana 
jest jedna wizyta w urzędzie z dowodem osobistym) 
założysz tzw. profil zaufany dzięki któremu możesz 
załatwić wiele spraw urzędowych przez Internet ale 
również uzyskać dostęp do informacji w ZUS, czy Twój 
pracodawca odprowadza składki do ZUS:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta

PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych) – mając profil zaufany 
ePuaP możesz sprawdzić m.in. czy zostałeś zgłoszony 
do ubezpieczenia, czy pracodawca opłaca składki
http://pue.zus.pl/

eGIODO (elektroniczny rejestr Generalnego In-
spektora Ochrony Danych Osobowych) – tu spraw-
dzisz czy firma zbierająca dane od kandydatów do 
pracy zgłosiła zbiory danych osobowych:
https://egiodo.giodo.gov.pl/search_basic.dhtml

Nie bój się wyjechać za granicę
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 Doskonały wakacyjny rynek pracy dla polskich eme-
rytek, emerytów i ... pracowników oświaty.
 
 Obawy, jakie towarzyszą nowicjuszom na za-
granicznych rynkach pracy w dużym stopniu koncen-
trują się na nakładach finansowych i organizacyjnych 
związanych ze znalezieniem miejsca zamieszkania 
i wyżywieniem w obcym kraju. W wielu krajach eu-
ropejskich dobrze rozwija się rynek pracy w zakresie 
opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi 
gdzie pracownik traktowany jest na prawach domow-
nika. Zapewnienie sobie zamieszkania i wyżywienia 
przestaje więc być problemem. 
 W Polsce słowo „opieka” użyte w kontekście 
osób starszych kojarzy nam się przede wszystkim 
z obowiązkiem rodzinnym, podawaniem kroplówek 
i zastrzyków oraz charytatywnym rodzajem pracy. 
W takich krajach jak np. Niemcy jest to już od lat duży 
i wciąż powiekszający się obszar odpłatnej działalności 
zawodowej. Aby zatrudnić się w instytucjach zorgani-
zowanych takich jak domy opieki, ośrodki opieki dłu-
goterminowej, szpitale wymagane jest oczywiście po-
siadanie udokumentowanego prawa do wykonywanie 
czynności medycznych.  Na szczęście dla pracowników 
z Polski którzy nie mają „papierów”,  dostępne są liczne 
miejsca pracy w opiece domowej nad osobami star-
szymi. Na czym polega ta praca? Jak to trafnie oceniła 
w jednym ze swoich reportaży w Gazecie Wyborczej 
Anna Tyszecka (Wysokie Obcasy, nr z 21.01.2014r) 
opiekunki z naszego kraju to dla Niemców „brakują-
ce córki”. Trzeba robić to co robilibyśmy we własnym 
domu dla swojej mamy czy dziadka. Trzeba prowadzić 
dom, zrobić zakupy, ugotować i podać posiłki, pomóc 
przy utrzymaniu higieny osobistej, wyjść na spacer, 
otworzyć drzwi lekarzowi czy pielęgniarce. Nie jest to 

całkiem łatwa praca – niektóre osoby starsze, zwłasz-
cza te dotknięte sklerozą czy chorobą Alzeimera w ni-
czym nie przypominają dobrodusznych staruszków 
z bajek dla dzieci. Potrafią być nieprzyjemne, wypro-
wadzić z równowagi ciągłym powtarzeniem tych sa-
mych historii czy zapominaniem o tym co się ustaliło 
z nimi kilka minut temu. Starsi ludzie bywają złośliwi, 
skąpi i niewdzięczni. No i funkcjonują w otoczeniu 
swoich rodzin z którymi również trzeba ułożyć sobie 
stosunki. 
 Tak jak w każdej pracy są plusy i minusy. Zde-
cydowanym plusem jest to, że można wyjeżdżać na 
krótkie okresy – w czasie wakacji całkiem łatwo jest 
znaleźć pracę w opiece w Niemczech nawet na 2 – 4 
tygodnie i zarobki, które trudno w analogicznym okre-
sie osiągnąć w Polsce. W zależności od tego czy i jak 
dobrze znamy język niemiecki, na co choruje osoba 
starsza i w jakim zakresie wymaga pomocy,  przez 
miesiąc pracy, nie ponosząc nakładów na koszty za-
kwaterowania, wyżywienia i najczęściej także kosztów 
dojazdu, które pokrywają rodziny niemieckie, można 
zarobić od 900 do 1500 Euro za miesiąc pracy netto 
(przyjmując wartość 1 Euro=4,20 PLN jest to od 3.780 
do 6.300 złotych netto). Jako ciekawostkę podajemy, 
że jest to jeden z niewielu obszarów aktywności zarob-
kowej w którym szansa na zatrudnienie wzrasta wraz 
z .... wiekiem. Dla niemieckich klientów podstawowym 
atutem w tej pracy jest wiek kandydatek i kandydatów 
z przedziału 45-65 lat! Wykształcenie i dotychczasowe 
doświadczenie zawodowe odgrywa niewielką rolę.  
Wyjątkiem są  nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy 
szkolni którzy są mile widzianymi kandydatami na 
opiekunów niemieckich staruszków ze względu na 
duży stopień zaufania społecznego do tej grupy za-
wodowej w Niemczech.

Wakacyjny rynek pracy dla polskich emerytów

Jeżeli rozważasz wyjazd od pracy za granicę i chcesz 
mieć poczucie bezpieczeństwa nigdy nie zgadzaj się 
na opuszczenie kraju bez zawarcia umowy. 

 Wiele miejsc pracy w Europie to oferta nie 
tylko pośredników, ale również polskich pracodaw-
ców, którzy na podstawie przepisów Unii Europejskiej 
mogą zatrudnić pracownika w Polsce, na warunkach 
prawa polskiego, z obowiązkiem odprowadzania po-
datków i składek na ubezpieczenia społeczne w kraju,  
ale pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki za 
granicą. Bez względu na to w jakim państwie będzie 
ostatecznie wykonywana praca, bez względu na to, 

czy z pracodawcą zwiąże nas klasyczna umowa o pra-
cę czy coraz częściej stosowana umowa zlecenie,  je-
żeli przed wyjazdem nie zapoznamy się z jej treścią 
i oferowanymi warunkami mogą nas spotkać przykre 
niespodzianki. Nie zawsze ze złej woli pracodawcy i nie 
zawsze dlatego, że trafimy na oszusta. 
 Powszechną praktyką przy organizacji wy-
jazdów do pracy za granicę jest ustalanie warunków 
przez telefon. Często pracodawca dokłada wszelkich 
starań, aby udzielić pełnej i wszechstronnej informacji 
o warunkach i zasadach zatrudnienia. Rozmowa jest 
jednak tylko rozmową. Oprócz warunków formalnych 
związanych z pracą w tej samej rozmowie staramy się 

Umowa - nie wyjeżdżaj bez niej!



Strefa Schengen - jakie mam prawa i obowiązki. 
Zgubisz dowód? Muszą Cię wpuścić do kraju!

 Układ z Schengen, strefa Schengen – te okre-
ślenia często padają w kontekście wyjazdów zagra-
nicznych. Polska jest sygnatariuszem tego układu. Po-
staramy się przybliżyć co to oznacza dla przeciętnego 
Polaka, który wybiera się czy to turystycznie czy do 
pracy za granicę.
 Wielu z nas ma jeszcze w pamięci niebotycz-
ne kolejki przed ambasadami i konsulatami po wizę, 
olbrzymie kolejki na przejściach granicznych, kontro-
le przy wyjedździe z Polski i przy wjeździe do innego 

państwa.
 Układ z Schengen (nazwa pochodzi od nazwy 
miasta w Luksemburgu, gdzie w 14.06.1985 r zostało 
podpisane porozumienie pierwszych Państw Człon-
kowskich) to umowa, która upraszcza przemieszczanie 
się.  Cel układu jest bardzo prosty – znosi on wszelkie 
formalności związane z wjazdem obywatela Państwa 
Członkowskiego należącego do strefy Schengen na 
terytorium innego Państwa Członkowskiego.  
 Czy oznacza to, że nie musimy mieć żadnych 
dokumentów? Nie do końca. Zniesiono kontrole 
graniczne ale w celu zapewnienie bezpieczeństwa 
wprowadzono tzw. kontrole mobilne. W przypadku 
takiej kontroli mogą zostać sprawdzone dokumenty 
potwierdzające naszą tożsamość w celu stwierdzenia 
czy mieliśmy prawo wjazdu i czy spełniamy warunki 
prawa pobytu na terenie innego Państwa Członkow-
skiego. Lepiej więc mieć przy sobie dowód osobisty 
lub paszport – prawo wjazdu i przemieszczania się  to 
jedno a pobyt to inna sprawa. 
 Z reguły jest tak, że możemy zjechać prawie 
całą Europę wzdłuż i wszerz bez konieczności sięgnie-
cia po dokumenty. W wyjątkowych sytuacjach swobo-
da poruszania się może zostać czasowo ograniczona 
ze względu na szczególne zagrożenie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego. Tak było np. w 2004 roku 
w Portugali, kiedy wznowiono częściowo kontrole 
graniczne na okres Mistrzostw Świata w piłce nożnej 
czy też w Polsce w 2013 roku na czas Światowej Kon-
ferencji Klimatycznej.
 A co jeżeli zgubimy dokument tożsamości 
podczas pobytu za granicą? Dobra wiadomość – Pol-
ska nie może odmówić wpuszczenia nas na swoje te-
rytorium. Trzeba oczywiście przejść przez procedurę 
potwierdzenia tożsamości ale w dobie nowoczesnych 
rozwiązań elektronicznych nie zajmuje to dużo czasu.
Państwa – syngatariusze Układu z Schengen (nie mylić 
z Unią Eurpejską!): Austria, Belgia, Czechy, Dania, Es-
tonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, 
Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, 
Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, 
San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, 
Węgry, Włochy, Watykan.

Strefa Schengen

zdobyć jak najwięcej informacji co będziemy robić, 
czego się od nas będzie wymagać, jakie musimy mieć 
umiejętności, jak dojedziemy, co mamy ze sobą zabrać 
a czego nie. Jesteśmy w stanie napięcia, musimy przy-
swoić dużo informacji o różnej wadze i jeżeli nie bę-
dziemy mogli zapoznać się z umową przed wyjazdem, 
może to prowadzić do poważnych nieporozumień 
albo możemy paść ofiarą wyrafinowanego oszustwa. 
Z rozmowy telefonicznej zapamiętamy np., że zarobi-
my 1200 euro netto, ale nie zwrócimy uwagi, że jest to 
wynagrodzenie za przepracowanie pełnego miesiąca, 
a mamy wyjechać tylko na 3 tygodnie, więc otrzyma-
my 900 euro. Oferty pracy w okresie wakacyjnym czę-
sto wymagają od kandydatów do pracy, takich jak np. 
nauczyciele czy inni pracownicy wykorzystujący urlop 
na podreperowanie budżetu w krótkim, ściśle określo-
nym okresie czasu, podjęcia szybkiej decyzji. Ktoś inny, 
kto otrzymał tą samą ofertę jednak w ostatniej chwili 
zrezygnował, trzeba zastąpić kogoś kto podjął pracę, 
ale zachorował albo zachował się w pracy nagannie 
(nazwijmy to wprost – ukrył uzależnienie od alkoho-
lu). Nie należy bać się przyjęcia takich ofert, zwłaszcza 
jeżeli możliwość na dodatkowy zarobek mamy tylko 
w dokładnie określonym, niezmiennym terminie, ale 
trzeba nalegać na podpisanie umowy przed wyjaz-
dem.
 Współczesność oferuje całą gamę środków 
komunikacji, dzięki którym możliwe jest dostarczenie 
umów nawet w bardzo krótkim czasie. Rynek usług 
w tym zakresie to szybkie przesyłki kurierskie, można 
nadać przesyłkę konduktorską pociągiem. Poważna 
firma może wysłać do nas samochodem służbowym 
pracownika, który dotrze do nas z dokumentami albo 
dysponuje podpisem elektronicznym, który umożliwia 
zawarcie umowy przez pocztę e-mail. 

Wyjazd za granicę bez umowy to ryzyko, którego nie 
warto podejmować!
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 Oszuści - jaki ich rozpoznać?

 Nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć się w stu 
procentach przed działalnością oszustów i nieuczci-
wych pośredników, jednak zwracając uwagę na kilka 
punktów, możemy to ryzyko ograniczyć.
 

Oszuści - jak ich rozpoznać?

Pomijaj ogłoszenia w których nie ma żadnych da-
nych pośrednika poza numerem telefonu komór-
kowego.

Zawsze pytaj, czy dany pośrednik posiada umowę 
zawartą z zagranicznym pracodawcą i czy ma już 
doświadczenie w wysyłaniu ludzi do pracy za gra-
nicą,  sprawdź czy ma certyfikat.

Nigdy nie płać przed wyjazdem za mieszkanie za 
granicą oferowane przez pośrednika.

Zanim wyjedziesz za granicę domagaj się podpi-
sania umowy, w której zawarte będą warunki za-
trudnienia.

Pamiętaj, że polski pośrednik nie może pobierać 
od ciebie żadnych opłat za znalezienie pracy.

Nie zgadzaj się na wpłacanie żadnych pieniądze 
na konto pośrednika przed zawarciem umowy 
z pracodawcą.  Możesz ich nie odzyskać, gdy na 
przykład do założenia konta zostały wykorzystane 
podstawione osoby. 

Nalegaj na podpisanie umowy w biurze firmy, 
choćby trzeba było dojechać wiele kilometrów. 
Wyrafinowani oszuści mają ładne strony interne-
towe, zdjęcia pięknych biur a tak naprawdę poda-
ny przez nich adres prowadzenia działalności nie 
istnieje. Jeżeli firma będzie odwodzić od wizyty – 
zrezygnuj z oferty.

Sprawdzaj informacje o firmach w państwowych 
rejestrach. Znajdziesz tam nie tylko informacje 
o statusie prawnym ale możesz też zauważyć, że 
firma X o dobrej opinii kilka miesięcy temu nazy-
wała sie Y i nie zapłaciła pieniędzy wielu pracow-
nikom.

Szukaj opinii o pośrednikach i pracodawcach w In-
ternecie ale nie zapominaj, że sprytny oszust po-
trafi sam zamieszczać o sobie „dobre” wiadomości 
a o uczciwych firmach „złe” opinie. Bądź sceptycz-
ny.

Nie daj się zwieść pozorom. Oszuści nie wygląda-
ją jak typy spod ciemnej gwiazdy. Często próbują 
nas zwieść pokazując się w eleganckich ubraniach, 
drogich samochodach, mimochodem otwierając 
przy nas portfel wypchany pieniędzmi i twierdząc, 
że doszli do tego co mają bo kiedyś podjęli taką 
samą pracę jak oferują.

Pamiętaj, że najlepszym przyjacielem oszusta jest 
drzemiąca gdzieś głęboko w nas wiara, że mamy 
jednak szczęście i to właśnie nam trafia się w koń-
cu wyjątkowa okazja życiowa. Porównaj „fanta-
styczną” ofertę pracy  ze stawkami i warunkami 
oferowanymi przez inne firmy. W życiu najczęściej 
nie ma okazji, są tylko naiwni.
 

Przestrzegając opisanych powyżej zasad nie wykluczy-
my ryzyka, że padniemy ofiarą oszustwa, ale jesteśmy 
w stanie bardzo je ograniczyć. 



Bezpieczny dojazd do pracy w Niemczech - jakie są 
możliwości i ile to kosztuje.

 Bezpowrotnie minęły czasy, kiedy podróż za 
granicę była skomplikowana, ale warto nadal trzymać 
się zasady planowania organizacyjniego  i finansowe-
go. W dzisiejszych czasach praktycznie cały świat jest 
na wyciągnięcie ręki wtedy kiedy chcemy i wcale nie 
musi to dużo kosztować. A co najważniejsze – koszty 
podróźy są na tyle niskie, że nawet jeżeli ktoś wyje-
dzie do pracy do Niemiec zawsze będzie go stać na 
powrót.
 Do Niemiec możemy więc: Polecieć samo-
lotem – najtańsza opcja biletu w obie strony z góry 
określoną data powrotu nie zawsze jest najlepszym 
wyborem. Czasami warto dopłacić niewielką sumę do 
tzw. biletu „open”. Kupujemy wylot na określony dzień 
i godzinę, ale nie rezerwujemy od razu dnia i godziny 
powrotu.  Dlaczego? Na biletach z oznaczoną już przy 
zakupie datą powrotu nie można dokońać żadnych 
zmian lub też zmiana będzie bardzo dużo kosztowała. 
Warto też dopytać dokładnie ile kilogramów bagażu 
możemy w tej cenie zabrać ze sobą. Zdarzają się super 
okazje cenowe np. Katowice – Dortmund nawet za 24 
Euro w obie strony. W regularnych ofertach można 
zakupić bilety na samolot w obie strony w granicach 
400-1000 PLN. Im bliżej daty wylotu tym z reguły bile-
ty są droższe. Kuszący jest czas podróży – przykłado-
wo ponad 800 km dzielących Poznań od Monachium 
samolotem pokonamy w czasie ok. 1,5 godziny!
 Pojechać pociągiem – bilety kolejowe nie 
mają już tak jak kiedyś stałej ceny dla każdego po-
dróżnego w każdym czasie. Łowcy okazji, którzy 
mają szansę zaplanować wyjazd i nie muszą trzymać 
się sztywnego terminu dojadą z przykładowego Po-
znania do Monachium w ok. 10 godzin z tylko jedną 
przesiadką w Berlinie. Koszt podróży w jedną stronę 
może przy odrobinie szczęścia zmieścić się nawet 
w 400 PLN. Zdecydowanym plusem takiego środka 
transportu jest możliwość zabrania bagażu, które-
go w przeciwieństwie do samolotów, nikt nie waży. 
Polskie pociągi są coraz bardziej zadbane i wygodne, 
a nowoczesne i szybkie (poruszające się z prędkością 
do 250 km/godz) składy niemieckich kolei (Deutsche 
Bahn) gwarantują podróż w ciszy i wygodnych fote-
lach.
 Pojechać międzynarodowym autokarem – 
rynek międzynarodowych przewoźników autokaro-

wych ciągle rośnie i pozostaje jednym z najtańszych 
sposobów dojazdu do Niemiec. Komfortowe, klimaty-
zowane autobusy codziennie wożą setki osób z Polski 
praktycznie we wszystkich kierunkach Europy. Obo-
wiązują limity bagażu, ale wystarczają na zabranie 
solidnych walizek. Ceny z reguły są stałe, planowanie 
podróży z wyprzedzeniem nie przyniesie specjalnych 
oszczędności, ale oczywiście trafiają się też promocje. 
Regularna cena przejazdu z Poznania do Monachium 
u jednego z przewoźników autokarowych (bilet w obie 
strony open) to koszt ok. 400 PLN, podróż trwa około 
11 godzin, jedzie się przeważnie nocą. Międzynaro-
dowe przewozy autokarowe mają stałe dni, miejsca 
i godziny wyjazdów i powrotów. 
 Pojechać busem w systemie „od drzwi do 
drzwi” – to bardzo szybko rozwiający się rynek usług 
przewozowych. Małe, zabierające od kilku do kilkuna-
stu (w zależności od posiadanej licencji na przewozy) 
osób busiki przyjeżdżają pod wskazany przez pasaże-
ra adres, pomagają zapakować walizki i dowożą pod 
wskazany adres za granicą. Jest to niewątpliwie wy-
godne rozwiązanie, trochę droższe niż przewozy au-
tokarowe (ceny biletów w obie strony wahają się od 
480 do 800 PLN). Zdecydowaną niedogodnością przy 
podróży busami jest nieregularność czasu przejazdu. 
W zależności od tego w promieniu ilu kilometrów od 
nas kierowca „zbiera” pasażerów i jak wyglądają od-
legości pomiędzy docelowym miejscem poszczegól-
nych pasażerów, podróż z Poznania do Monachium 
może trwać 11 ale też 20 godzin. Warto zasięgnąć in-
formacji o reputacji przewoźnika – niektóre firmy to 
jednoosobowe przedsiębiorstwa, w których właści-
ciel jest szefem i kierowcą i spędza za kierownicą zbyt 
dużo czasu bez snu!
 Pojechać samochodem – własnym albo po-
prosić kogoś o podwiedzienie. Ceny paliwa i dobry, 
ciekawy świata sąsiad z doświadczeniem w prowa-
dzeniu samochodu może być równie dobrym rozwią-
zaniem jak każde z powyższych. Jeżeli zdecydujemy 
się na jazdę samochodem – czy to w roli pasażera czy 
kierowcy warto założyć kilkugodzinną rezerwę czaso-
wą i zaplanować przerwy na wypoczynek i kawę lub 
herbatę w podróży. Ilośc kilometrów autostrad w Pol-
sce w porównaniu z kilometrami wilopasmowych 
autostrad w Niemczech wpędza w kompleksy, nie po-
winniśmy jednak zachłystywać się potenacjałem dro-
gowym naszych sąsiadów – tam również są objazdy, 
remonty i korki.

Bezpieczny dojazd do pracy w Niemczech
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Gdzie i jak szukać pracy – poradnik dla osób „na ba-
kier” z komputerami.

 W czasach kiedy dostęp do informacji o wol-
nych miejscach pracy zapewniało wyłącznie kilka tytu-
łów prasowych,  szukanie pracy było łatwiejsze. Ogło-
szenia o wolnych stanowiskach były jasne i precyzyjne, 
było ich również niewiele ponieważ w porównaniu do 
chwili obecnej było niewielu pracodawców oraz niska 
rotacja pracowników.  W Polsce praktycznie nie istniał 
tzw. mobilny rynek pracy – szukało się pracy prawie 
wyłącznie w miejscu zamieszkania. Ogłoszeniodawcy 
byli od razu rozpoznawalni z nazwy, adresu a nawet 
znajomych zatrudnionych w danym miejscu. Czytało 
się takie ogłoszenie i właściwie wszystko było wiado-
mo – „ Aaaa, to oni kogoś szukają, wiesz, to ten żółty 
budynek koło poczty, siostra Janki tam pracuje”.
 Wraz z przełomami historycznymi, rozwojem 
gospodarki, otwarciem granic zmieniło się wszystko. 
Wiele lokalnych firm upadło, w niektórych miastach 
pojawili się w to miejsce nowi pracodawcy jednak 
po dużej ilości tradycyjnych pracodawców pozostała 
pustka. I tak w Polsce powstawał mobilny rynek pracy 
– skoro nie mogę znaleźć pracy blisko domu, szukam 
jej w mieście obok, potem w innym województwie ale 
także w innym państwie.
 Początkowo pracę za granicą cechowało niele-
galne zatrudnienie. Praca „na czarno” którą można było 
zdobyć tylko przez kontakty szeptane, obarczona wiel-
kim strachem i lękiem czy karteczka z adresem jest 
rzeczywiście coś warta, obciążona dużym wkładem 
finansowym przed wyjazdem (coś komuś za kontakt, 
zapasy żywności ze względu na dużą różnicę w war-
tości nabywczej np. marki niemieckiej, obligatoryjne 
dla naszej natury i tradycji prezenty na powitanie, wy-
sokie koszty podróży, uzupełnianie garderoby, żeby 
jak najlepiej się zaprezentować, przygotowanie się do 
niebotycznie wysokich koszty połączeń telefonicznych 
niezbędnych do utrzymania kontaktu z rodziną).
 Przełomowym momentem w zakresie legali-
zacji pracy za granicą było przyjęcie Polski do Unii Eu-
ropejskiej i powolne zrównywanie się kosztów utrzy-
mania w Polsce i w innych krajach europejskich. Nadal 
funkcjonuje czarny rynek pracy (przykre ale tak jest 
wszędzie na świecie) ale powstał też oficjalny, znacznie 
bardziej bezpieczny, legalny rynek pośrednictwa do 
pracy za granicą oraz możliwości korzystania z ofert 
pracy bezpośrednio od pracodawców zagranicznych. 
Można wyjechać do pracy za granicę z umową w ręku, 
z pełnym pakietem zabezpieczeń socjalnych, w wielu 
przypadkach nie wydając nawet złotówki na koszty 
przejazdu o które zadba pracodawca.

 Gazety, radio i telewizja przestały jednak peł-
nić rolę głównego źródła przekazu informacji o wol-
nych miejscach pracy. W dzisiejszych czasach najważ-
niejszym narzędziem poszukiwania pracy jest Internet. 
Spowodowało to niestety ograniczenie w dostępie do 
informacji dla tych osób, które nie miały szansy lub nie 
czuły się na siłach aby nauczyć się obsługi kompute-
ra. Nie wystarcza zresztą sama umiejętność obsługi 
komputera, trzeba umieć  odróżnić, które ogłoszenia 
i informacje znalezione w Internecie są wiarygodne.  
Cechą Internetu jest to, że praktycznie każdy użytkow-
nik może zamieścić bzdurną lub fałszywą informację, 
która będzie wyglądała na prawdziwą i wartościową.
 Jeżeli czytasz ten artykuł to prawdopodobnie 
jesteś właśnie w tej grupie potencjalnych pracowni-
ków, na których czekają dobre oferty pracy ale nawet 
o tym nie wiesz bo nie umiesz odnaleźć informacji 
w Internecie.
 Jak sobie z tym poradzić? Przede wszystkim 
bez względu na wiek i wykształcenie nie wolno się 
czuć gorszym czy zawstydzonym tym, że trzeba będzie 
kogoś poprosić o pomoc. Bez tego nie da się ruszyć 
dalej. To mogą być krewni, dzieci sąsiadów (nawet na-
stoletnie) lub znajomi.  Nieocenioną pomoc w zakresie 
skorzystania z Internetu znajdziesz  też w bibliotekach. 
Współczesny obraz bibliotek to nie tylko książka – to 
również dostęp do nowoczesnych źródeł informacji 
a co najważniejsze – pomoc sympatycznych, dobrze 
przygotowanych do pracy i chętnych do niesienia po-
mocy pracowników bibliotek. To także niedoceniani 
często  pracownicy urzędów pracy.
 Jak zacząć? Napisz odręcznie swoją historię 
wykształcenia i pracy zawodowej – nazywa się to CV. 
Potocznie używa się określenia „si-wi”, „cefałka” i jest 
skrót od łacińskiego zwrotu Curriculum Vitae – bieg 
życia. Zrób aktualne zdjęcie legitymacyjne i poproś 
fotografa o zdjęcie w wersji elektronicznej (np. na pły-
cie CD – wymawiaj Sidi). Możesz też poprosić o zro-
bienie zdjęcia osobę, która ma telefon komórkowy 
z aparatem. To może być każdy z wyżej wymienio-
nego otoczenia. I pamiętaj - nie bój i nie wstydź się 
korzystać z pomocy! Większość ludzi jest życzliwych 
i skłonnych do pomagania!  Poproś o przepisanie CV 
na komputerze, umieszczenie w nim zdjęcia.  Jeżeli bę-
dzie to osoba, z którą masz stały kontakt, poproś rów-
nież o założenie w Internecie elektronicznego adresu 
pocztowego. Jeżeli nie – poproś o wydrukowanie 2-3 
egzemplarzy CV.  To pierwszy krok z oswajaniem no-
woczesności przez którą nie szukasz pracy, przez którą 
boisz się pracy za granicą.  Masz już CV? Zastanów się 
co chcesz lub co możesz robić i na jak długo chcesz 
wyjechać. I przeczytaj pozostałe artykuły! 

Gdzie i jak szukać pracy



Nasi zachodni sąsiedzi to nie tylko państwo, z któ-
rym dzieli nas tragiczna historia, a łączy współcze-
sny, chłonny  rynek pracy. Jest to również kraj bar-
dzo atrakcyjny pod względem turystycznym.

 Na słynnym z literatury i fimów Bodensee (Je-
ziorze Bodeńskim) znajduje się najpiękniejsza wyspa 
kwiatów w Europie – Mainau. Jezioro Bodeńskie i oko-
lice możemy obserwować z pokładu tradycyjnych sta-
teczków spacerowych, ale również z pokładu sterow-
ca. Wzdłuż biegu Renu można znaleźć liczne winnice, 
piękne trasy rowerowe o jakich w Polsce możemy tyl-
ko pomarzyć.
 To właśnie w Niemczech, a nie tylko w Islandii 
można obserwować wybuchy  gejzerów np. sześćdzie-
sięciometrowego gejzeru Andernach i zobaczyć na 
własne oczy powulkaniczne jezioro Laachersee które 
podobno kryje w sobie krater, mogący w razie wybu-
chu pokryć Europę pyłem aż do Wrocławia. Niemcy to 
niespotykanie piękny Las Schwarzwaldzki, Alpy, turyń-
skie Góry Łupkowe, masyw Harzu, ale także przepięk-

ne plaże Morza Bałtyckiego i Morza Północnego. To 
tu znajduje się zamek Neuschwanstein, który stał się 
inspiracją dla scenarzystów Walta Disneya i wita nas 
przed każdym filmem i bajką tej wytwórni. A to tylko 
jeden z ponad 20 tysięcy zamków, pałaców i warowni 
rozrzuconych po całym kraju!
 Niemcy to również przepiękne, historyczne 
miasta które pamiętają czasy Cesarstwa Rzymskie-
go  - Trier (pol. Trewir), monumentalne i budzące po-
dziw budowle  sakralne jak katedra w Köln (Kolonia) 
czy Aachen (Akwizgran). To wielkie, ciekawe miasta 
zaskakujące niezwykłymi atrakcjami jak np. surferzy 
w centrum München (Monachium), liczne festiwale 
piwa, smaczne potrawy regionalne.
 Praktycznie w każdym mieście i miasteczku 
znajdziemy wystawę, muzeum, lokalny obyczaj, cieka-
wostkę czy osobliwość który na długo pozostaje w pa-
mięci i powoduje, że chce się  poznać więcej i więcej 
kraju naszych zachodnich sąsiadów.

Nie tylko praca - Niemcy to piękny kraj
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