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Szanowni Państwo,

współpracy z naszym partnerem - portalem Pracuj
w Unii - dokonaliśmy analizy zupełnie nowych aspek-

Już po raz kolejny mamy przyjemność oddać w Pań-

tów, które dotychczas nie były poruszane w naszych

stwa ręce raport „Zarobki Polaków za granicą”,

raportach. Znalezienie zatrudnienia nie stanowi dużego

w którym przedstawiamy nie tylko średnie wynagrodze-

problemu dla kandydatów, a pracodawcy częściej

nia Polaków pracujących w poszczególnych krajach

rekrutują nowych pracowników. Z naszego opracowa-

Unii Europejskiej ale skupiamy się również na wielu

nia dowiecie się Państwo m.in. jak duże jest zapotrze-

innych liczbach dotyczących polskiej emigracji. Z niniej-

bowanie na polskich pracowników za granicą i jakie

szej edycji badania, dowiedzą się Państwo, jak wygląda-

branże dominują wśród zagranicznych ogłoszeń.

ły średnie zarobki Polaków na przestrzeni kilku ostat-

Dodatkowo, jak co roku postanowiliśmy sprawdzić

nich lat, jakie są preferowane kierunki emigracji oraz

jakie kierunki są najczęściej wybierane przez osoby

jaka jest wielkość rynku rozliczeń zagranicznych.

decydujące się na emigrację z Polski w celach zarobko-

Tym, na co w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę

wych. Na pierwszym miejscu od kilku lat bezkonkuren-

to łączna liczba zarobków Polaków w ciągu ostatniego

cyjnie znajdują się Niemcy. Drugie miejsce zajmują

roku. W przypadku tej kwoty widoczna jest ciągła ten-

kolejno Wielka Brytania i Holandia.

dencja wzrostowa, która mówi o tym, że z roku na rok
wynagrodzenia Polaków za granicą rosną. W ubiegłym

Serdecznie zapraszam do lektury naszego raportu.

roku Polacy zarobili ponad 136 mld złotych co jest

ADAM POWIERTOWSKI

najwyższym wynikiem w historii naszego badania.

Prezes Zarządu Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

W tegorocznej edycji raportu po raz pierwszy postanowiliśmy przyjrzeć się jak wygląda rynek ofert pracy
w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Dzięki
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W 2017 ROKU POLACY ZAROBILI ZA
GRANICĄ PONAD 136 MLD ZŁ
Dane kolejnej edycji raportu „Zarobki Polaków za granicą w 2017 roku” przeprowadzonego przez firmę Euro-Tax.pl wskazują na to, że rok 2017 był rekordowy pod
względem wynagrodzeń Polaków poza granicami
naszego kraju. Tylko w sześciu krajach członkowskich
Zjednoczonej Europy (Austria, Belgia, Holandia, Irlandia,
Niemcy, Wielka Brytania), Polacy zarobili łącznie prawie
72 mld złotych, podczas gdy w całej Europie ich dochody wyniosły ponad 136,5 mld złotych. W ciągu 14 lat
w strukturach UE nasi rodacy zarobili łącznie ponad
1 bilion 383 mld złotych.
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Niewątpliwie najwięcej zarobiliśmy w Niemczech –

W przypadku łącznej kwoty zarobków Polaków w Euro-

łącznie ponad 32 mld złotych. Drugim w kolejności

pie, widoczna jest wyraźna tendencja wzrostowa świad-

krajem pod względem zarobków jest Wielka Brytania.

cząca o tym, że dochody osiągane poza granicami

Tam łączny dochód Polaków w zeszłym roku wynosił

Polski w ubiegłym roku były większe niż w latach

ponad 24 mld zł. W Irlandii zarobiliśmy 5,2 mld zł,

poprzednich. Z naszych danych wynika, że podjęcie

w Holandii 4,6 mld zł, a w Austrii i Belgii około

pracy poza granicami naszego kraju to wciąż bardzo

2 mld zł.

kusząca perspektywa dla wielu osób – to już nie tylko
kwestia większych zarobków, ale przede wszystkim
możliwość rozwoju zawodowego, z której skłonni są
skorzystać. Jeśli wysokość zarobków w kraju będzie

ZAROBKI POLAKÓW W UE W 2017 ROKU
(W MLD ZŁ)
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średnio kilkakrotnie niższa niż za zachodnią granicą,
Polacy wciąż będą niezmiennie emigrować w celu
znalezienia lepszej pracy.
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Wyk.1. Zarobki Polaków w Unii Europejskiej w 2017 roku (w mld zł). Opracowanie własne Euro-Tax.pl
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Wyk. 2. Zarobki Polaków w miliardach złotych w Europie w poszczególnych latach. Opracowanie własne
Euro-Tax.pl
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WYNAGRODZENIA POLAKÓW
W UNII
EUROPEJSKIEJ
W 2017 ROKU

granci zarabiali średnio 6 103 zł. W roku 2004 czyli na
początku członkostwa Polski w UE Polak zarabiał
4 964 zł, a w 2017 roku średni jego dochód wynosił
ponad 7 705 zł.
ROK

ŚREDNIE Z AROBKI
N A OSOBĘ W PLN

2004

4 964,1

2005

5 130,1

2006

5 245,5

Wyniki badania pokazują, że w zeszłym roku średnie

2007

5 741,0

dochody statystycznego Polaka w większości krajów

2008

5 911,8

Unii Europejskiej były wyższe niż w latach poprzednich.

2009

5 859,1

Nasi rodacy pracujący w Wielkiej Brytanii zarabiali

2010

5 941,2

średnio 7 849 zł, natomiast w Niemczech ponad 7 792

2011

6 121,9

zł. Na terenie Holandii obywatel Polski zarabiał średnio

2012

6 275,0

6 479 zł, w Irlandii ponad 8 639 zł podczas gdy

2013

5 919,80

w Austrii kwota jego zarobków sięgała najwięcej –

2014

6 917,38

średnio bowiem 8 955 zł.

2015

7 012,43

2016

6 696,97

2017

7 705,25

ŚREDNI A

6 103,44

Średnia kwota wynagrodzenia polskiego obywatela
pracującego za granicą zmieniała się na przestrzeni
kilku ostatnich lat.
5

W ciągu 14 lat naszego członkostwa w UE polscy emi-

Tab.1. Średnie zarobki Polaków w PLN w poszczególnych latach. Opracowanie własne Euro-Tax.pl
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Średnie kwoty zarobków, które zostały osiągnięte przez

Średnie wynagrodzenie za pracę w tym kraju wynosiło

polskich obywateli za granicą różnią się między sobą

bowiem 8 955 zł. Drugim krajem pod względem wyso-

w zależności od krajów, w którym zostały osiągnięte.

kości dochodów jest Irlandia, gdzie Polak średnio zaro-

Według danych, które posiada firma Euro-Tax.pl krajem,

bił 8 639 zł. Kwoty uzyskane w tych krajach różnią się

w którym statystyczny Polak osiągał największe docho-

nieznacznie od zarobków uzyskanych w pozostałych

dy w roku 2017 jest Austria.

miejscach polskiej emigracji. Najmniejsza średnia
wynagrodzeń dotyczy Polaków, którzy pracowali
w Belgii – zarobili oni średnio 5 943 zł.

KRAJ

ŚREDNI A KWOTA Z AROBKÓW

Wielka Brytania

7 849

Niemcy

7 792

Belgia

5 943

Austria

8 955

Irlandia

8 639

Holandia

6 479

Tab.2. Średnie zarobki Polaków w poszczególnych krajach w 2017 roku. Opracowanie własne Euro-Tax.pl.
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NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANE
DESTYNACJE
EMIGRACJI
WŚRÓD
POLAKÓW

Od kilku lat wśród najpopularniejszych kierunków
polskiej emigracji niezmiennie wymieniane są Wielka
Brytania i Niemcy. W zeszłym roku spośród krajów UE,
nadal najwięcej osób przebywało na terenie Zjednoczonego Królestwa (788 tys.), u naszych zachodnich sąsiadów czyli w Niemczech (687 tys.), kolejno w Holandii
(116 tys.) oraz w Irlandii (112 tys.). Wielkość polskiej
emigracji w Belgii i Austrii to odpowiednio 54 i 39 tys.1

LICZBA POLAKÓW PRACUJĄCYCH
ZA GRANICĄ W ROKU 2016
788

687

116

112

54

39

Wielka
Brytania
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Belgia

Austria

Wyk.3. Liczba Polaków pracujących za granicą w 2017 roku w tys. Źródło: GUS, „Informacja o rozmiarach
i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2016.”
1Dane

z raportu opublikowanego przez GUS „Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji
z Polski w latach 2004-2016”.
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ZWROT
NADPŁACONEGO
PODATKU
Z TYTUŁU PRACY
ZA GRANICĄ
POLSKIEGO
EMIGRANTA

Dochody Polaków pracujących za granicą często nie
przekraczają progu wolnego od podatku, co w praktyce
oznacza, że naliczone i zapłacone przez pracodawcę
zaliczki na podatek należą się naszym rodakom w
całości do zwrotu. Z badań wewnętrznych Euro-Tax.pl
wynika, że w roku 2017 za pracę w Wielkiej Brytanii
Polak przeciętnie odzyskał 2 613 zł nadpłaconego
podatku, natomiast w Niemczech była to średnia kwota
3 558 zł. Za pracę w Holandii Polacy średnio otrzymali
1 914 zł z tytułu nadpłaconego podatku, podczas gdy
w Irlandii najwięcej bo aż 5 511 zł.

KRAJ

ŚREDNI A KWOTA
ZWROTU PODATKU

Wielka Brytania

4 151

Niemcy

3 496

Belgia

1 914

Austria

5 511

Irlandia

3 558

Holandia

2 613

Tab. 3. Średnia kwota zwrotu podatku w poszczególnych krajach w 2017 roku.
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ŚWIADCZENIA
I ZASIŁKI
RODZINNE

Polacy, którzy pracują za granicą oprócz zwrotu podatku mogą również otrzymać szereg świadczeń i zasiłków, które przysługują im za pracę na terenie danego
kraju. W przypadku Niemiec, Belgii i Holandii można
ubiegać się o zasiłek rodzinny nawet za kilka lat
wstecz. Polak pracujący w Holandii może ubiegać się
również o zwrot dodatku do ubezpieczenia – Zorgtoeslag. Z danych firmy wynika, że średnia kwota odzyskanego Zorgtoeslag w 2017 roku wynosiła 349 euro,
a w przypadku zasiłku rodzinnego było to średnio 3 584
euro. W przypadku zasiłku rodzinnego z Niemiec średnia kwota wynosiła w zeszłym roku aż 6 500 euro – co
w przeliczeniu daje kwotę prawie 28 tys. złotych.
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RYNEK PRACY
ZA GRANICĄ
W 2017 ROKU
PRZYGOTOWANO
WE WSPÓŁPRACY Z

Kolejne oferty pracy dotyczyły pozostałych krajów
Unii Europejskiej, a ich ilość była porównywalna
(przykładowo Belgia i Wielka Brytania - 3%, Austria - 2%,
Dania 1,5%).

OFERTY PRACY NA ZAGRANICZNYCH
RYNKACH W 2017 ROKU

1.5%

Z danych udostępnionych przez portal pracujwunii.pl

2%
3%

wynika, że w 2017 roku największe zapotrzebowanie na

15.5%

3%

pracowników było na niemieckim rynku pracy (60%).

60%

Polacy niezmiennie od kilku lat wybierają niemiecki

15%

rynek jako cel swojej emigracji m.in. ze względu na
bliskość i dostępność komunikacyjną. Nasi rodacy
w dużym stopniu mogli również znaleźć zatrudnienie
u holenderskich pracodawców (15%).
Niemcy

Holandia

Belgia

Wielka
Brytania

Austria

Dania Pozostałe
kraje

Wyk. 4. Zagraniczne oferty pracy na polskim rynku. Dane udostępnione przez Pracuj w Unii.
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Większość ofert pracy była skierowana w dużej mierze

które posiada portal pracujwunii.pl. Średnia kwota,

do pracowników niższego szczebla. Były to głównie

którą oferują austriaccy pracodawcy waha się między

oferty pracy fizycznej, gdzie doświadczenie i kwalifika-

2 000 – 2 400 euro brutto. W Holandii średnie oferowa-

cje nie są niezbędnym kryterium. W Niemczech najpo-

ne wynagrodzenie zaczyna się od stawki 1 555 euro

pularniejsze branże wśród ofert pracy to głównie opieka

brutto miesięcznie, a w Wielkiej Brytanii od 1 344 GBP.

i pomoc w domu oraz logistyka i spedycja. Dla porównania w Holandii najwięcej ofert dotyczyło pracy przy

Z naszych danych wynika, że faktyczne zarobki Pola-

produkcji, często w przemyśle spożywczym lub

ków za granicą są dużo wyższe, niż kwoty proponowa-

w ogrodnictwie czy logistyce. W Wielkiej Brytanii Polacy

ne przez zagranicznych pracodawców w ogłoszeniach.

najczęściej mogli znaleźć zatrudnienie w turystyce

Wynika to z tego, że stawka wynagrodzenia podawana

i hotelarstwie oraz jako lekarze czy pomoc medyczna.

w ofertach jest często wynagrodzeniem podstawowym,

Duże zapotrzebowanie było również w logistyce i pro-

które w późniejszym czasie jest uzupełniane o dodatki

dukcji.

lub wynika z pracy nadgodzinowej. Oczywistym jest
również, że pracownicy z dłuższym stażem są zatrud-

11

Osoba decydująca się na wyjazd do Niemiec może

niani na bardziej korzystnych warunkach, a więc ich

liczyć na średnie miesięczne wynagrodzenie w wysoko-

wynagrodzenie jest wyższe niż to oferowane na począt-

ści 1 848 – 2 100 euro brutto – tak wynika z danych,

ku.
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WYCENA
WIELKOŚCI
RYNKU ZWROTU
PODATKÓW
DOCHODOWYCH
NADPŁACONYCH
ZA GRANICĄ

Rynek zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego
zdefiniowano, jako wartość środków możliwych do
odzyskania przez Polaków, którzy podejmują zatrudnienie i rejestrują dochody za granicą, z uwzględnieniem
dopuszczanego w poszczególnych krajach okresu
zarobkowania podlegającego rozliczeniu nadpłaty
podatku dochodowego.
Podstawą wyceny wartości rynku nadpłaconego podatku, o którego zwrot mogą starać się polscy pracownicy
w związku z utrzymywaniem w poprzednich latach
legalnego zatrudnienia poza granicami kraju, były szacunki GUS dotyczące wielkości emigracji czasowej.
W kalkulacji uwzględniono kraje, dla których Euro-Tax.pl
przeprowadzał operację odzyskiwania nadpłaconego
podatku - łącznie sześć krajów. W związku z różnicami
w systemach podatkowych poszczególnych państw,
w wyliczeniu uwzględniono maksymalne okresy, za
które pracownicy mogą starać się o zwrot nadpłaconego podatku – od trzech lat w Belgii do pięciu w Wielkiej
Brytanii.
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Wycenie starano się nadać charakter rzeczywisty, co

średnią liczbę odrzucanych wniosków o zwrot

było podstawą wprowadzenia szeregu założeń korygu-

nadpłaconego podatku, wynikających z niemożli-

jących:

wości uzyskania niezbędnych danych poświadczających zatrudnienie;

a) Przyjęta liczba Polaków, którzy mogą starać się
o zwrot nadpłaconego podatku, stanowi sumę emigran-

iv. Przyjęto utrzymanie wielkości emigracji w 2017

tów pracujących w wymienionych powyżej krajach,

roku na poziomie analogicznym do okresu poprzed-

z uwzględnieniem następujących korekt:

niego.

i. Obniżenie o 10 proc., liczone od poziomu wynika-

b) Średni zwrot z pojedynczego zeznania przyjęto na

jącego z danych opublikowanych przez GUS, w celu

podstawie danych historycznych wynikających z trans-

uwzględnienia szacowanej liczby osób, które posia-

akcji zwrotu podatku w poszczególnych krajach prze-

dają niedopłatę podatku;

prowadzanych przez Euro-Tax.pl.

ii. Przyjęto dodatkowo, że po korekcie (i) wielkość
rynku należy pomniejszyć o dalsze 40 proc., co
stanowi przybliżoną liczbę osób, które uzyskały już
zwrot nadpłaconego podatku;
iii. Otrzymaną wielkość po korekcie (i) i (ii) dodatkowo skorygowano in minus o 5 proc., co stanowi
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W oparciu o powyższe wyliczenia wielkość całego rynku zwrotu nadpłaconego podatku tylko w przypadku wymienionych sześciu krajów (Holandia, Irlandia, Niemcy, Belgia i Austria oraz Wielka Brytania) można oszacować na
13,6 mld PLN.

HOL ANDI A

IRL ANDI A

NIEMCY

BELGI A

AUSTRI A

WIELKA
BRY TANI A

Dopuszczalna liczba lat historycznych, za które
prowadzone są rozliczenia podatkowe

5

4

4

3

5

5

Teoretyczna łączna liczba zeznań podatkowych
możliwych do rozliczenia (w tys.)

556

563

3203

209

179

3623

Liczba zeznań po uwzględnieniu korekt (w tys.)

285

289

1643

107

92

1859

1914

5511

3558

3496

4151

2613

0,5

1,59

5,85

0,37

0,38

4,86

Średni zwrot z pojedynczego zeznania, PLN

Wartość rynku zwrotu nadpłaconego podatku
(w mld)
Tab.4. Dane GUS oraz baza Euro-Tax.pl - opracowanie własne.
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METODOLOGIA

W powyższym raporcie korzystano z danych klientów
pozyskanych przez firmę Euro-Tax.pl w latach 2004-2017. Wzięto pod uwagę ponad 210 tys. spraw.
Podstawą wyceny zarobków Polaków w Europie były
szacunki GUS dotyczące wielkości emigracji czasowej.
Założono, że 70% przebywających za granicą podejmuje
tam pracę zarobkową. Kolejnym przyjętym założeniem
był średni czas pobytu migranta w poszczególnych
krajach. Dane te uśredniono w odniesieniu do każdego
kraju.
W kalkulacji uwzględniono kraje, dla których Euro-Tax.pl
S.A. przeprowadzał operacje odzyskiwania nadpłaconego podatku – łącznie sześć krajów (Holandia, Irlandia,
Niemcy, Belgia, Austria oraz Wielka Brytania).
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