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KIERUNEK: WSCHÓD

W Rosji wszystkie
drogi prowadzą do
Moskwy – właśnie
tam możesz zrobić
karierę większą niż
w niejednej zachodniej metropolii

Z ziemi polskiej
do Rosji

W ostatnich latach do Rosji wyjechało ponad
30 tys. Polaków. Mało kto wraca, bo warunki,
na jakich pracują nasi rodacy, są elitarne

C

hętnych do zatrudnienia
Polaków nie brakuje. Są
to już nie tylko polskie,
ale i zachodnie firmy, które decydują się na rozpoczęcie działalności w Rosji. – Panuje przekonanie,
że polski pracownik łatwiej zrozumie mentalność rosyjskiego
systemu pracy i szybciej przystosuje go do systemu zachodniego
– mówi Anna Gonchar z internetowego serwisu rekrutacyjnego
MonsterRussia.ru .

Przeznaczenie,
nie przypadek

Jak zauważają specjaliści, emigracja do Rosji jest specyficzna,
rzadko decyduje o niej przypadek. – Dwupokojowe mieszkanie o średnim standardzie w
Moskwie można wynająć średnio za 1,6–2 tys. dolarów (3,5–4,3
tys. zł) miesięcznie. Żeby pokryć
takie koszty, musimy być pewni
finansowych warunków nowej
pracy – tłumaczy Dariusz Cwajda z moskiewskiego oddziału firmy doradczej Alpha Consulting.
Decyzja o wyjeździe musi być
dobrze przemyślana i uzasadniona finansowo – dlatego Polacy,
którzy przyjeżdżają do Rosji na

konkretne kontrakty, zasilają kadry zarządzające firm, a nie szeregi pracowników fizycznych.

Marka: Polak

Wciąż brakuje Polaków pracujących w Rosji, którzy reklamowaliby polską markę. – Firmy
rosyjskie raczej nie poszukują pracowników z Polski za naszym pośrednictwem. Polacy
mogą szukać pracy w rosyjskim
serwisie sieci Monster lub lokalnych serwisach internetowych,
publikujących międzynarodowe
oferty pracy – mówi Anna Gonchar z MonsterRussia.ru . Właściwie wszędzie wymagana jest
dobra znajomość rosyjskiego.
Średnie wynagrodzenie w Rosji
wynosi w przeliczeniu ok. 2,5 tys.
zł. Stawka rośnie wraz z kwalifikacjami, najlepiej zarabia się w
finansach, sprzedaży, marketingu, branży IT. Zarobki polskich
menedżerów zatrudnionych w
zachodnich koncernach, które działają na rosyjskim rynku,
dochodzą do 20 tys. dolarów (43
tys. zł) miesięcznie – poza tym
nasi rodacy mogą liczyć na różne bonusy, jak służbowe mieszkanie czy samochód.

BEZ WIZY ANI RUSZ

By wjechać do Rosji, niezbędna jest wiza.
Paszport powinien być ważny co najmniej
sześć miesięcy, licząc od dnia, w którym
ma się kończyć okres ważności wizy.
Obywateli polskich obowiązują wizy także
przy podróżach tranzytowych przez terytorium Rosji. O wizę tranzytową należy się
ubiegać przed rozpoczęciem podróży.
Podczas przekraczania granicy Rosji należy wypełnić tzw. kartę migracyjną.
Stanowi ona podstawę do zameldowania
w miejscu pobytu. Kartę trzeba zachować
do czasu opuszczenia Rosji.
(za: www.msz.gov.pl)

Dowiedz się więcej o Rosji:
www.moskwa.polska.ru
www.rosjanin.pl
www.rosjapl.info

Szukasz pracy? Zakładasz biznes?
www.monsterrussia.ru
www.rosja.biz.pl

Urzędniczy Olimp

Liczba urzędów i formalności,
przez które trzeba przejść, by
uzyskać pozwolenie na pracę, odstrasza niejednego obcokrajowca.
– Problemy da się jednak ominąć,
jeśli o załatwienie formalności
zwrócimy się do jednej z agencji
doradztwa personalnego – radzi
Anna Gonchar. Za pośrednictwo
agencji zapłacisz ok. 200 dolarów (ponad 400 zł), a pozwolenie
otrzymasz już po tygodniu. W
agencji musisz złożyć podstawowe dokumenty: paszport, zdjęcie,
zaświadczenie o rejestracji (czasowym zameldowaniu), czasami
również zaświadczenie zdrowotne z sanepidu.

Państwo w państwie

Wśród Polaków pracujących w
Rosji panuje przekonanie, że kto
poradził sobie w Moskwie, ten
poradzi sobie wszędzie. Moskwa
to państwo w państwie – zarówno ceny, jak i zarobki nie mają

przełożenia na pozostałe miasta Rosji. Przykładowo, ceny artykułów spożywczych są wyższe
niż w Polsce o ok. 30–50 proc.
Dariusz Cwajda przeniósł się na
Wschód cztery lata temu. Moskwa szybko stała się jego drugim domem. Dziś redaguje
stronę rosja.biz.pl, gdzie doradza
Polakom, jak dobrze wystartować na nowym rynku. Obala też
stereotypy. – Nieprawdą jest to,
co mówi się o braku bezpieczeństwa w Rosji. Sam czuję się w
Moskwie bezpieczniej niż w Warszawie, choćby z uwagi na często
spotykane patrole milicji – deklaruje Cwajda. A na swojej stronie
wyznaje: „Wielu moich znajomych, którzy zarządzają polskimi przedsiębiorstwami, mówi
często: Może lepiej, że Polacy nie
mają pojęcia, jak tu się naprawdę
żyje i działa, bo dzięki temu nie
mamy takiej konkurencji...”.

Karolina Przewrocka

Pozwolenie na pracę (wiza robocza)

W Rosji obowiązuje ograniczenie liczby wydanych pozwoleń. Formalnościami związanymi z uzyskaniem pozwolenia powinien zająć się pracodawca. Warunkiem otrzymania pozwolenia na pracę
jest uiszczenie przez pracodawcę odpowiedniej opłaty. Obowiązkiem uzyskania pozwolenia na pracę nie są objęci m.in.: pracownicy placówek dyplomatycznych, osoby zameldowane na pobyt stały,
akredytowani dziennikarze i studenci. (za: www.hrk.pl)

Legalnie w Austrii – praca „na biało” dla opiekunek.
Czytaj w następnym numerze (w sprzedaży od 17 lipca)
3 – 16 lipca 2008
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