O czym marzy polski pracownik w Niemczech?

Pracownicy jadący do pracy w Niemczech mają jasne sprecyzowane cele zarobkowe. W
czasie trwania zatrudnienia w Niemczech chcą uzyskać i odłożyć jak najwięcej pieniędzy
z przeznaczeniem na realizację planów.

Polska emigracja już dawno dostrzegła możliwości jakie stawia przed pracownikami niemiecki
rynek pracy. Wyjazd za granicę ma obecnie podłoże głównie zarobkowe. Dziś otwarte granice
w Unii Europejskiej umożliwiają podjęcie pracy w każdym jej zakątku. Pracownik wybiera zatem
ten kraj jako miejsce pracy, w którym płaci mu się najwięcej za świadczoną pracę. Niemiecki
rynek pracy jest pod tym względem bardzo atrakcyjnym miejscem zatrudnienia dla Polaków,
gdyż średnio zarabiają oni czterokrotność tego co w Polsce. Dodatkowym atutem jest bliskość
do Polski. Kto zatem chce dobrze zarabiać, ten powinien wybrać Niemcy jako kraj wyjazdu do
pracy.

Ludzie wyjeżdżają do pracy za granicę przede wszystkim po to, aby zarabiać więcej niż w kraju
macierzystym. Każdy z wyjeżdżających ma swój własny cel, który może zrealizować dzięki
środkom finansowym zdobytym za granicą.
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Cztery główne cele, jakie stawiają sobie polscy pracownicy w związku z wykonywaniem pracy
zarobkowej w Niemczech to:
1.
2.
3.
4.

Polepszenie sytuacji finansowej.
Budowa lub remont domu.
Urlop dla całej rodziny.
Zapewnienie dzieciom przyszłości.

Warto bliżej przyjrzeć się problematyce celów wyjazdów zarobkowych do Niemiec, gdyż dzięki
temu o wiele łatwiej zrozumieć motywy osób decydujących się na zmianę miejsca zatrudnienia
z Polski na Niemcy.

Polepszenie sytuacji finansowej

Dzisiejszy świat wymusza na konsumentach presję na posiadanie coraz to nowych rzeczy i
podnoszenie jakości życia pod względem materialnym. Polak niezadowolony z warunków
finansowych pracy w Polsce obiera kierunek emigracji zarobkowej. Niemcy stają się dla
Polaków celem wyjazdów nr 1, gdyż poziom wynagrodzenia oferowany w Niemczech jest
atrakcyjny. Pracownik musi na godzinę zarobić przynajmniej 8,84 euro, co gwarantuje
niemiecka ustawa o płacy minimalnej. Dodatkowo pracownikom zatrudnionym w Niemczech
przysługuje już po pół roku pracy Kindergeld, który jest wypłacany także na dzieci mieszkające
poza Niemcami w innym kraju unijnym. Do tego dochodzą inne świadczenia o charakterze
socjalnym do jakich prawo nabywa pracownik z UE zatrudniony w Niemczech. To wszystko
powoduje, że praca nad Renem jest dla Polaków bardzo atrakcyjna finansowo. Dzięki pracy za
zachodnią granicą polepsza się sytuacja materialna wielu Polaków, którzy zarobione w
Niemczech pieniądze przywożą do Polski.

Budowa lub remont domu

Jednym z ważniejszych celów wyjazdów do pracy w Niemczech jest zarobienie pieniędzy na
budowę lub renowację domu. Polak zarabia pieniądze w Niemczech, aby w Polsce zbudować
swój wymarzony dom lub wyremontować dotychczasowe miejsce zamieszkania. Cel jakim jest
nowy dom da się zrealizować w okresie od kilku do kilkunastu lat zagranicznej pracy
zarobkowej. Przeciętny polski pracownik może zaoszczędzić w Niemczech w ciągu roku
kilkanaście tysięcy euro, co już pozwala przeprowadzić chociaż częściowy remont mieszkania.
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Aby zebrać kwotę na budowę domu trzeba już jednak popracować w Niemczech przez wiele lat.

Urlop dla całej rodziny

Pracownicy zatrudnieni w Niemczech marzą o podniesieniu jakości życia swojej rodziny. W tym
celu chcą zapewnić rodzinie wspólny wypoczynek w atrakcyjnym miejscu. To właśnie wspólny
urlop bywa w dzisiejszych czasach prawdziwym luksusem, gdyż z uwagi na notoryczny brak
czasu rodziny dotkniętej problemem emigracji, trudno razem gdzieś wyjechać. Stała rozłąka nie
sprzyja wspólnemu spędzaniu czasu. Natomiast gdy pracownik zatrudniony za granicą otrzyma
już urlop, to koniecznie chce go spędzić z członkami rodziny. Urlop jest dla pracownika
przebywającego na emigracji niezwykle ważną formą nagrody za jego całoroczny trud związany
z wykonywaniem pracy na obczyźnie, z dala od rodziny. Niektórzy z pracowników
zatrudnionych w Niemczech chcą go spędzić w Polsce w domu rodzinnym, inni zaś chcą zabrać
rodzinę na wczasy. Najważniejsze jest jednak to, aby rodzina podzielona przez pracę na
emigracji spędzała urlop razem.

Zapewnienie dzieciom przyszłości

Niezmiernie ważnym celem wyjazdu zarobkowego jest zapewnienie własnym dzieciom
lepszego startu w dorosłość. Rodzicom ogromnie zależy, aby ich dzieci podróżowały,
zdobywały dobre wykształcenie, świetnie radziły sobie w dorosłym życiu i przede wszystkim
miały łatwiej niż oni sami. Ogromne poświęcenie jakie niesie za sobą pozostawienie rodziny w
Polsce rekompensują w pewnym tylko stopniu zarobione w Niemczech pieniądze, które z
pewnością pomagają rodzicom w zapewnieniu dzieciom odpowiednich warunków do życia w
Polsce. Jednak poświęcenie się dla rodziny i wyjazd w pojedynkę za granicę w celu
zapewnienia rodzinie godziwego bytu, zasługują na najwyższy szacunek i respekt.

Pozostałe cele

Zakup samochodu bywa także celem wyjazdu zarobkowego. Jednak z uwagi na jego funkcję
(służy min. do dojazdu do pracy) jest on w dzisiejszych czasach raczej celem niezbędnym, a nie
marzeniem. Są jednak ludzie, którzy wyjeżdżają do pracy za granicę w tym celu, aby zarobić
akurat na samochód.
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Niestety coraz więcej osób decyduje się na wyjazd do pracy do Niemiec z uwagi na zaciągnięte
i niespłacone zobowiązania finansowe w Polsce. Kredyty, pożyczki oraz długi powodują, iż
osoby dotknięte problemem decydują się na wyjazd zarobkowy za granicę, gdyż większe
dochody pozwolą szybciej wyjść na prostą.

Brak mieszkania w Polsce sprawia, że wielu młodych ludzi decyduje się na wyjazd za granicę.
Tam na miejscu za zarobione pieniędze mogą wynająć lokum i urządzić się. Niemcy są na
pewno dużo lepszym miejscem do startu młodych małżeństw niż Polska.

Jednym z celów wyjazdu zarobkowego jest także zarobienie pieniędzy z przeznaczeniem na
inwestycję we własną firmę. Niestety na przestrzeni lat liczba osób wyjeżdżająca z zamiarem
zdobycia pieniędzy na własną działalność w Polsce stale zmniejsza się. Szkoda, gdyż
zainwestowanie pieniędzy jest o wiele lepszym rozwiązaniem, niż ich konsumpcja. Ale żyjemy
w takich czasach, w których liczy się tu i teraz, więc ludzie koncentrują się na szybkim
zdobywaniu upragnionych rzeczy. Pieniądze zarobione w Niemczech pozwalają spełnić chociaż
część marzeń.
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